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MOTTO 

 

Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di 
bawah langit ada waktunya. 

(pengkhotbah 3:11) 
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ABSTRAK 
 

Ramasoyan Arung Lamba, Pascasarjana Falkultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2016, 
Analisis Audit Expectation Gap Pada Sektor Publik Di Provinsi Papua. Ketua Komisi 
Pembimbing Ali Djamhuri, Pembimbing, 2 Wuryan Andayani. Penguji 1 Iwan Triyuwono, 
Penguji 2 Lilik Purwanti.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pendapat auditor sektor publik dengan 
persepsi para pengguna laporan keuangan terhadap laporan auditan. Populasi dalam 
penelitian ini adalah auditor external sektor public yang diwakili oleh BPK, para pengguna 
laporan keuangan yang di wakili oleh DPR, Pemerintah Daerah (Pemda), dan Masyarakat 
(Mahasiswa Akuntan, KAP) yang ada di Kota Jayapura – Provinsi Papua. Pengambilan 
sampel menggunakan metode survey method dengan alat pengambilan sampel berubah 
kuesioner yang di sebar sebanyak 200 exsemplar di 4 (empat) kategori responden. Analisis 
yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menjawab hipotesa pada penelitian ini 
adalah analisis deskripsi. Teknik korelasi yang digunakan adalah Pearsons Correlation 
Product Moment dengan Program PLS 5.0. 
 
Kata kunci: Expectation Gap, akuntabilitas, konsep-kosep audit, BPK, pengguna laporan 
keuangan. 
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ABSTRACT 

Ramasoyan Arung lamba Postgraduate faculty Economic University Brawijaya 2016, 
Audit Analysis Expectation Gap in the Public Sector in the province of Papua. Chairman of 
the supervising commission Ali Djamhuri, 2nd mentor Wuryan Andayani. Testers 1 Iwan 
Triyuwono, Testers 2 Lilik Purwanti. 

This study aims to examine the opinion of public sector auditors with the perception of 
users of the audited population report in this study is the external auditor of the public sector 
represented by the BPK, the users of the financial statements represented by local 
government (local government) and society (accounting students, KAP) in the city of 
Jayapura - Papua province. Sampling method using survey method with sampling tool in the 
former of guestion which spread in 200 examplar in the 4 categories of respondents. 
Analysis that is used to answer the hypothesis in this research is the analysis of description. 
correlation techniques which used is persons correlation product moment  analysis with PLS 
5.0.  

 
Keywords : accountability expectation gap, Audit concepts, BPK, user financial statements. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Audit mengenai laporan keuangan sektor publik menjadi fokus perhatian 

saat ini karena instansi pemerintah dinilai tidak transparan kepada masyarakat 

mengenai kondisi keuangan yang sebenarnya. Sering terjadinya 

penyalahgunaan dana didalam instansi sektor publik sehingga dibutuhkan aturan 

dan standar yang ketat dalam audit yang independen terhadap pemeriksaan 

laporan keuangan instansi pemerintahan. Audit sektor publik sangat penting 

dilakukan, karena merupakan bentuk dalam tanggung jawab pemerintah pusat 

dan daerah guna mempertanggung jawabkan dana yang telah digunakan oleh 

suatu instansi. Publik juga mempunyai hak untuk bisa mengetahui alokasi 

pemanfaatan dana tersebut apakah sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan 

standar yang ada atau belum.  

Prajogo (2001) memberikan pengertian pemerintahan yang bersih (good 

governance) akan ditandai dengan tiga standar yang saling berkaitan, ketiga 

elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. 

Pemerintahan yang baik harus dapat membuka pintu yang luas kepada semua 

pihak yang terkait dalam pemerintahan agar dapat berperan serta dan 

berpartisipasi secara aktif. Pelaporan keuangan pemerintah memegang peran 

penting agar dapat memenuhi tugas pemerintah yang dapat dipertanggung 

jawabkan kepada masyarakat.  

Partisipasi masyarakat yang lebih besar adalah merupakan perwujudan 

dari tuntutan akuntabilitas publik dan otonomi daerah. Permasalahan pada 

akuntabilitas dapat terjadi apabila pemerintah daerah tidak menyajikan sebuah 

informasi laporan keuangan secara relevan, handal, dan dapat dipahami oleh 
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masyaratakat sebagai konstituennya (Mahmudi, 2007). Govermental Accounting 

Standards Board (GASB) Concepts Statement No.1 mengenai Objectives of 

Finacial Reporting menjelaskan akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan 

keuangan di pemerintah.  

Laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah harus 

secara wajar dan terbebas dari salah saji yang bersifat material sehingga tidak 

membuat pembaca dan pengguna laporan keuangan salah dalam pengambilan 

keputusan. Laporan keuangan yang dihasilkan dan dipublikasikan apabilah tidak 

disajikan secara wajar serta terbebas dari salah saji yang material dapat diartikan 

sebagai laporan yang masih buruk, artinya laporan keuangan tersebut di hasilkan 

dari sistem akutansi yang buruk yang mengandung kesalahan material dalam 

penyajian angka, tidak disusun sesuai dengan standar pelaporan keuangan. 

Kasus pada PT. Telkom,Tbk sebagai perusahaan plat merah yang terjadi 

pada tahun 2002 dimana PT. Telkom, Tbk terjepit diantara dua kantor akuntan 

publik (KAP), sehingga laporan keuangan tahunan yang di keluarkan oleh PT, 

Telkom, Tbk tidak diakui oleh Securities Exchange Commission (SEC) yang 

merupakan komisi pengawas pasar modal di Amerika Serikat. PT. Telkom,Tbk 

sebagai Perusahaan Negara yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek di AS 

(NYSE). Telkom wajib tunduk pada peraturan otoritas pasar modal AS di 

Securities Exchange Act (SEC)  pada tahun 1934 (Peraturan Pasar Modal) dan 

mengharuskan PT.Telkom membuat Laporan Tahunan atau Form 20-F yang 

diberikan kepada US SEC (http://www.telkom.co.id).  

Konspirasi atas pihak yang membuat kasus ini dianggap sebagai 

persaingan yang tidak sehat untuk menjatuhkan nama KAP milik Eddy Pianto 

yaitu partner Grant Thornton (GT) yang merupakan auditor dari PT. Telkom, 

KAP milik Hadi Sutanto  yaitu partner Pricewaterhouse Coopers (PwC) adalah 

pihak yang dianggap ingin menjatuhkan (www.tempo.com). Apabila dilihat dari 

http://www.telkom.co.id/
http://www.tempo.com/
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kasus tersebut, nama kantor akuntan internasional berskala besar terseret 

didalamnya. Pasca terjadinya kasus tersebut, pers dan majalah bisnis 

menyoroti profesi akuntan dengan tajam. Kredibilitas dari seorang auditor 

eksternal semakin banyak dipertanyakan dan menjadi topik dibanyak negara 

seluruh dunia, sebagaimana dibuktikan oleh kritik luas dan litigasi ditujukan 

terhadap auditor (Porter, 1993).  

Pemerintah Indonesia telah melakukan usaha dengan membuat 

peraturan peraturan yang mendukung terselenggaranya akuntabilitas bagi 

pemerintah daerah. Peraturan-peraturan itu diantaranya adalah Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SPA), yang bagi masyarakat akuntansi PP ini masih dianggap 

sebagai awal sejarah karena sebelumnya sektor publik atau pemerintah belum 

mampu dan mempunyai standar akuntansi sejak awal Indonesia merdeka 

(Astragina, 2013).   Demikian juga pemerintah telah menetapkan PP Nomor 58 

Tahun 2005 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah yang merupakan 

penganti PP Nomor 105 Tahun 2000 mengenai pengelolaan serta 

pertanggungjawaban keuangan daerah, dan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

pelaporan dan kinerja instansi pemerintah. Peraturan perundang-undangan itu 

diharapkan dapat mampu meningkatkan nilai akuntabilitas pada sektor publik 

yang menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan otonomi daerah.  

Pasal 23 undang-undang dasar (UUD) 1945 ayat (1) menjelaskan: 

anggaran pendapatan belanja negara (APBN) merupahkan wujud dari 

pengelolaan dan penggunaan keuangan negara yang diterapkan setiap tahun 

yang dilandasi dengan undang-undang serta dilaksanakan secara terbuka dan 

dipertanggung jawabakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ayat 

tersebut memberikan pengertian bahwa pemerintah mempunyai kewajiban 

untuk menjelaskan dan menyampaikan pertanggung jawaban laporan 
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keuangan negara segera setelah tahun anggaran berakhir, dan akan menjadi 

landasan untuk pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Selanjutnya pasal tersebut juga menjelaskan bahwa: ada sebuah kewajiban 

dari pemerintah untuk menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan 

negara. Dengan peraturan tersebut pemerintah daerah (Pemda), mempunyai 

kewajiban kepada publik untuk menyampaikan informasi pertanggung jawaban 

atas kewajiban mereka dengan menyusun laporan keuangan daerah. 

Pernyataan ini sesuai dalam UU No. 17 Tahun 2003 mengenai keuangan 

Negara.  

Auditor eksternal adalah seorang auditor profesional yang dapat 

menyediakan layanan kepada masyarakat umum dan labaga-lembaga yang 

membutuhkan dalam bidang audit laporan keuangan yang dibuat kliennya 

(Mulyadi, 2002). Auditor mempunyai berperan besar dalam pelaksanaan 

akuntabilitas dengan menyediakan hasil laporan-laporan yang dapat 

menambah nilai kredibilitas dan keandalan informasi yang dilaporkan oleh 

pegawai dan pejabat pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku 

auditor eksternal dan lembaga negara yang mempunyai amanat konstitusi 

untuk menginvestigasi atau mengaudit tanggung jawab pengelolaan keuangan 

negara oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah (Pemda).  

BPK sebagai auditor pemerintah mendapat kepercayaan untuk 

melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah. 

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang peraturan BPK menyatakan 

bahwa salah satu tujuan dan tugas BPK ialah melakukan pemeriksaan, 

pengelolaan dan tanggungjawab dari pengelolaan keuangan negara yang telah 

dikelola pemerintah pusat, pemerintah daerah serta lembaga negara lainnya 

seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah 
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(BUMD). Pemeriksaan ini mencakup seluruh pemeriksaan keuangan, 

pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan serta tujuan tertentu. 

Hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BPK merupakan laporan audit 

yang didalamnya terkandung opini audit. Laporan audit ini selanjutnya 

diserahkan kepada instansi tingkat dewan perwakilan rakyat (DPR), dan dewan 

perwakilan daerah (DPD), dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) sesuai 

dengan kewenangan dan haknya. Hasil laporan audit atas pemeriksaan pada 

pemerintah daerah oleh BPK juga diserahkan ke anggota DPRD, kemudian 

dilanjutkan ke DPR, DPD. DPR sebagai lembaga perwakilanakan akan 

menindak lanjuti dan menganalisa kembali hasil pemeriksaan tersebut sesuai 

dengan fungsi, tata tertib dan aturan yang berlaku.  

Laporan audit yang telah dihasilkan oleh auditor BPK tersebut juga 

diberikan kepada lembaga eksekutif seperti Presiden, Gubernur, 

Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan sebagai lembaga eksekutif. 

Apabila dalam laporan audit tersebut ditemukan tindak pidana maka laporan 

tersebut akan diteruskan ke lembaga atau instansi yang berwenang. Sehingga 

di harapakan tugas dan tanggung jawab BPK bisa menurunkan tingkat 

kecenderunagan akan kecurangan yang terjadi dikalangan birokrasi 

pemerintah daerah di negara ini. Dipertegas oleh Instruksi Presiden (Inpres) 

No. 5 Tahun 2004 tentang pemberantasan korupsi, dan UUD No. 15 Tahun 

2006 tentang peraturan BPK, seharusnya sudah mampu menghilangkan gap 

antara auditor external dengan pengguna laporan keuangan.  

Halim (2001) menunjukan arti lain situasi ini adalah perbedaan persepsi 

(expectation gap) antara apa yang diharapkan oleh para pengguna laporan 

keuangan dengan apa yang terjadi dan tanggungjawab dari seorang auditor. 

Dipertegas juga oleh Han (2002) yang menjelaskan bahwa situasi expectation 

gap dapat terjadi ketika terdapat perbedaan antara apa yang diharapakan oleh 
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masyarakat dan pemakai laporan keuangan lainnya dari auditor (Das Sollen) 

dengan apa yang sebenarnya terjadi dan dilakukan oleh auditor (Das Sein). 

Expectation gap memungkinkan pengguna laporan keuangan dalam hal ini 

pemerintah atau instansi lainnya bisa salah dalam mengambil kebijakan atau 

keputusan yang selanjutnya disebut penyimpangan atau korupsi. Kondisi di 

atas merupakan contoh fenomena expectation gap yaitu adanya tingkat 

kesenjangan harapan publik terhadap auditor sendiri mengenai peran dan 

tanggung jawab auditor (Humphrey, 1997) 

Pongsapan (2008) menjelaskan bahwa permasalahan tentang audit 

expectation gap bukan merupakan hal yang baru, namun sudah berlangsung 

semenjak akhir tahun 1960 dan hal tersebut terjadi di seluruh dunia dan telah 

berdampak pada melemahnya kredibilitas profesi auditor. Poter (1993) dan Lee 

(2007) mempertegas bahwa lingkungan audit yang penuh dengan kritik dan 

pengadilan sudah merupakan karakteristik dari lingkungan audit saat ini. 

Pemerintah sebagai pemakai laporan keuangan selalu menuntut akuntabilitas 

dari laporan keuangan agar berguna untuk memberikan petunjuk didalam 

pembuatan dan pengambilan keputusan. 

Keinginan dari pemakai laporan keuangan audit sering kali melampaui 

peran dan tanggung jawab auditor. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap 

profesionalisme auditor mengarah kepada tinggkat expectation gap (Yeni, 

2000). Guy dan Sullivan (1988) menyatakan bahwa adanya perbedaan 

harapan publik dengan auditor dapat mengakibatkan beberapa hal, 

diantaranya: (1) deteksi kecurangan dan tindakan ilegal, (2) keefektifan audit, 

(3) pengkomunikasian hasil laporan audit yang intensif kepada publik dan 

komite audit. 

Publik berpendapat bahwa auditor berperan sebagai “watchdog” yang 

sering kali melindungi dan menjaga para pemakai laporan keuangan dari 
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tindakan kecurangan atau fraud (Thomas et al, 2004). Humrey et al, dalam 

Pristiasari (2004) menyatakan bahwa ada empat masalah berhubungan 

dengan expectation gap, yaitu: (1) tanggungjawab auditor dalam mendeteksi 

fraud, (2) independensi diri auditor, (3) pelaporan demi kepentingan publik, (4) 

maksud dan arti laporan audit. 

Yeni (2000) pada penelitiannya memberikan buktik adanya expectation 

gap antara auditor dengan para pemakai laporan keuangan yakni investor dan 

kreditor mengenai peran dan tanggungjawab auditor. Persepsi auditor 

dikatakan lebih tinggi dari pemakai laporan keuangan terhadap faktor untuk 

memperbaiki keefektifan audit, sedangkan pada faktor pengkomunikasian 

informasi hasil audit tidak terdapat perbedaan persepsi (GAP) yang signifikan. 

Expectation gap tidak hanya terdapat dalam ruang lingkup audit pada sektor 

swasta, expectation gap juga ditemukan dalam ruang lingkup audit sektor 

publik. Expectation gap dalam sektor publik terjadi diantara auditor BPK 

dengan pemakai laporan keuangan antara lain masyarakat, DPD, DPR, DPRD, 

dan lembaga pengawas badan pengawas keuangan dan pembangunan 

(BPKP). 

Mardiasmo (2005) mengatakan bahwa fungsi dari auditor pemerintah ada 

dua, yaitu sebagai auditor internal dan sebagai auditor eksternal. Auditor 

internal merupakan pemeriksa yang menjadi bagian dari lembaga yang 

diawasi, terdiri dari inspektorat jenderal departemen, satuan pengawas intern 

(SPI) lingkup negara, badan usaha milik Negera/Daerah (BUMN/BUMD), 

inspektorat wilayah provinsi (Itwilprop), inspektorat wilayah kabupaten atau 

kota (Itwilkab/Itwilkot), dan BPKP. Auditor eksternal merupakan pemeriksa 

yang terpisah dari lembaga yang diawasi, terdiri dari BPK yang merupakan 

lembaga yang independen. Auditor eksternal adalah unit pemeriksa yang 

berada pada luar organisasi yang diperiksa.  
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Gap antara auditor dengan masyarakat dan pengguna laporan keuangan 

lain perlu dijembatani, jika tidak yang rugi adalah auditor sendiri. Porter et al., 

(2003;124) menerangkan bahwa seorang auditor perlu diingatkan bahwa 

mereka bertanggungjawab penuh secara hukum, peraturan serta regulasi 

profesi akan mengawasi mereka agar dapat meningkatkan kualitas kinerjanya. 

Alasan lain peneliti tertarik untuk mengkaji dan menulis tentang 

expectation gap adalah karena masih terbatasnya penelitian yang mengkaji 

tentang hal tersebut baik di Indonesia terutama di Papua. Terutama  Opini yang 

diberikan BPK atas LKPD TA 2014, 2015, 2016 kepada kabupaten Jayapura 

dan kota Jayapura  dengan memperhatikan kesesuaian terhadap Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan peraturan 

aturan perundang-undangan serta kefektivitas Sistem Pengendalian Intern 

(SPI), mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tiga kali berturut-

turut.  

Predikat WTP Kota dan kabupaten masih diwarnai denga banyaknya 

kasus penyalagunaan APBD di tiap-tiap SKPD, seperti yang diungkapkan oleh 

Idrus (2017) dalam rapat koordinasi pengawasan daerah (rakorwasda) di 

kantor wali kota Jayapura, sebagai kepala Inspektorat kota Jayapura 

mengatakan, ada 76 kasus temauan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) melalu dana yang dikeluarkan, namun tidak disertai 

Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), dari 2013-2016 dengan temuan angka 

yang berbeda-beda.  

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua, terdapat 33 kasus tindakan korupsi 

(fraud) yang menyebabkan negara mengalami kerugian mencapai Rp 49 miliar. 

Tahun 2014 BPKP Papua juga menemukan 30 kasus penyalahgunaan APBD 

(Anggaran Pendapatan Belanja Negara) diseluruh kabupaten yang berada di 
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wilayah provinsi Papua dengan total kerugian Negara mencapai Rp 49,5 miliar. 

Terkait mengenai kaitan opini WTP dengan kasus fraud, Prof Eddy (2014) 

dalam  pembicara tunggal pada acara Monthly Discussion yang dilaksanakan 

oleh Pengurus Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), menjelaskan 

bahwa banyak pihak di pemerintah daerah (Pemdah) yang yang kini terjebak 

dengan eforia wajar tanpa pengecualian (WTP), seakan dengan adanya WTP 

semuanya sudah baik. BPKP justru menemukan banyak tindak kasus korupsi 

di pemerintah daerah yang opini laporan keuangannya telah mendapat WTP. 

Terutama diberikannya otonomi khusus kepada Provinsi Papua oleh 

Negara Republik Indonesia yang di atur dalam UU nomor 21 tahun 2001 

(lembaran Negara tahun 2001 No. 135 dan tambahan lembaran Negara No. 

4151) dan mengalami perubahan pada Perpu no. 1 tahun 2008 (LN tahun 2008 

No. 57 dan TLN No. 4843). UU 21/2001 terdiri dari 79 pasal yang berisi tentang 

kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan roda pemerintahan berbasis 

otonomi khusus. Otonomi daerah yang luas yang diberikan kepada pemerintah 

daerah agar dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dari 

kinerja pemerintah daerah yang akhirnya diharapkan dapat mampu mencapai 

good government governance (Shodiqun, 2007).  

Kasus penyelewengan anggraran APBD yang telah dipaparkan 

sebelumnya terjadi akibat perbedaan pemahaman antara auditor dengan 

pengguna laporan keuangan baik pemerintah daerah maupun masyarakat. 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan hasil audit laporan 

keuangan yang telah dikeluarkan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) perlu di 

pertanyakan. Sehinga peneliti berkeinginan untuk meneliti dan memberikan 

bukti secara empiris ada atau tidaknya expectation gap antara auditor eksternal 

dan pengguna laporan keuangan di Provinsi Papua terutama kota dan 

kabupaten Jayapura di tengah otonomi khusus yang sedang berlangsung di 
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pemerintah daerah yang akan diteliti. Penelitian ini akan mengulas dan meneliti 

dan mengkaji lebih lanjut mengenai keberadaan expectation gap pada pemakai 

laporan keuangan pemerintah daerah dengan auditor eksternal mengenai 

peran serta tanggungjawab seorang auditor pemerintah di Provinsi Papua. 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

menambahkan prinsip integritas dan objektivitas yang telah di atur dalam IAI-

KAP dalam aturan etika no.10. Didalam prinsip etika profesi Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) menyatakan objektivitas dan integritas adalah suatu kualitas 

yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota (IAI, 1998, dalam 

Ludigdo, 2007). Objektivitas dan integritas merupakan dua dari lima prinsip 

etika akuntan yang disusun IAI dalam Mardiasmo (2016). Penambahan polulasi 

dan penambahan sampel juga akan di lakukan dalam penelitian ini, seperti 

penambahan sampel dari populasi DPRP, yang tidak di lakukan oleh penelitian 

sebelumnya. Kurangnya penelitian mengenai expectation gap yang 

mengangkat etika akuntan publik terutama prinsip integritas dan objektivitas 

yang menjadi alasan peneliti perlu menambahkan ke dalam penelitian yang 

perlu dikaji dengan pertimbangan: 

 
1. Variabel Integritas  

Penambahan Variabel Integritas dilakukan guna mengetahui kualitas 

dari seorang auditor eksternal pemerintah untuk bersikap jujur, transparan, 

bersikap adil, berani, bijaksana, bertanggungjawab, serta bebas dari 

kepentingan pihak-pihak lain selama melakukan pengauditan laporan 

keuangan pemerintah daerah. Seperti yang telah di atur dalam Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP, seksi 110 halaman 7).  Penelitian ini 

mengadopsi penelitian sebelumnya oleh Nyoman (2016), yang dilakukan di 

Bali, dengan mengunakan responden auditor Kantor Akuntan Publik (KAP). 
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Integritas mengharuskan setiap anggota untuk dapat mentaati semua bentuk 

standar teknis dan etika yang berlaku (Sari, 2011). 

Integritas yang tinggi dapat meningkatkan kualitas audit yang 

dihasilkannya. Penelitian yang di lakukan oleh Lina (2011) menunjukan 

Integritas memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas 

audit sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti 

professionalisme dan pengalaman. Terdapat hubungan kuat antara 

integritas dengan kualitas audit. Hal ini berarti apabila integritas auditor 

meningkat maka kualitas auditnya akan lebih baik. Penelitian ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Lie David Gunawan (2012).  

 

2. Variabel Objektivitas 

Penambahan variabel objektivitas dilakukan guna mengetahui 

benturan kepentingan, pengungkapan kondisi sesuai fakta, dari auditor 

eksternal dalam memeriksa laporan keuagan pemerintah. Seperti yang telah 

di atur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, seksi 120 halaman 

9). Arens et al (2007) menjelaskan objektivitas merupakan suatu keyakinan 

dan kualitas diri yang mampu memberikan nilai bagi jasa atau pelayanan 

dari seorang auditor. Pengertian objektivitas menurut Lawrence et al 

(2006:103) adalah suatu hal yang sangat langka dan hendaknya tidak untuk 

dikompromikan, seorang audior seharusnya tidak pernah menempatkan diri 

dalam posisi dimana objektivitas mereka bisa dipertanyakan.  

Laporan keuangan yang mengandung kriteria objektivitas adalah 

suatu laporan pemeriksaan yang bersifat objektif dan dalam pemeriksaan 

menerangkan pokok persoalan, bukan perincian procedural, atau hal-hal lain 

yang tidak perlu dalam sebuah proses pemeriksaan atau audit. Objektivitas 

juga harus mampu dapat memberikan penjelasan mengenai dunia audit 
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dengan tidak menunjukan pada pribadi tertentu serta tidak menyinggung 

perasaan orang lain, Tugiman (2006:191). Disamping itu agar memperoleh 

sikap seorang auditor yang benar-benar objektif menurut Lawrence., et al 

diterjemahkan oleh Anhariani (2006:11) menerangkan objektivitas hanya 

dapat diperoleh melalui struktur organisasi, pelatihan, dan penugasan 

personel dengan pertimbangan yang seksama. 

 
1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Riset dan studi mengenai expectation gap telah banyak dikaji pada sektor 

privat, sementara riset dan studi expectation gap pada sektor publik terkesan 

masih kurang diteliti. Sehingga terkesan penelitian pada sektor publik kurang 

mendapatkan perhatian yang cukup dari kalangan akademisi, praktisi maupun 

dari kalangan profesioanal. Situasi ini tidak signifikan dengan tanggungjawab 

auditor didalam membantu lembaga legislatif guna mengawasi pemakaian 

keuangan publik yang dikelola oleh lembaga sektor publik atau pemerintah.  

Lingkungan audit di Indonesia termasuk di Papua, khususnya pada audit 

sektor publik sampai saat ini masih tetap diwarnai dengan kritik maupun proses 

pengadilan terhadap beberapa kasus-kasus korupsi. Lapona (2016) 

mengemukakan bahwa kalangan akademisi (dosen dan mahasiswa) belum bisa 

dikatakan dapat memandang perilaku korupsi (fraud) sebagai permasalahan 

utama pada pembangunan khususnya di Papua.  

Chowdhury (2005) mengatakan bahwa tingkat penelitian audit expectation 

gap masih sangat rendah di sektor publik, sehingga peneliti melakukan riset 

untuk mencari bukti secara empiris mengenai keberadaan expectation gap 

antara auditor dengan pengguna laporan keuangan sektor publik dilihat dari 

sudut pandang laporan audit serta proses dalam pelaksanaan audit. Peneliti 

berusaha untuk merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 
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1. Apakah ditemukan adanya audit expectation gap antara BPK dengan 

kelompok pengguna laporan keuangan daerah dilihat pada bagian 

Akuntabilitas? 

2. Apakah ditemukan adanya audit expectation gap antara BPK dengan 

kelompok pengguna laporan keuangan daerah dilihat pada bagian 

materialitas? 

3. Apakah ditemukan adanya audit expectation gap antara BPK dengan 

kelompok pengguna laporan keuangan daerah dilihat pada bagian bukti 

audit? 

4. Apakah ditemukan adanya audit expectation gap antara BPK dengan 

kelompok pengguna laporan keuangan daerah dilihat pada bagian pendapat 

wajar (free from bias and dishonesty)? 

5. Apakah ditemukan adanya audit expectation gap antara BPK dengan 

kelompok pengguna laporan keuangan daerah dilihat pada bagian integritas? 

6. Apakah ditemukan adanya audit expectation gap antara BPK dengan 

kelompok pengguna laporan keuangan daerah dilihat pada bagian 

objektivitas? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Memberikan bukti empiris mengenai expectation gap antara BPK dengan 

pengguna laporan keuangan daerah dari sisi Akuntabilitas 

2. Memberikan bukti empiris mengenai audit expectation gap antara BPK dengan 

pengguna laporan keuangan daerah dari sisi materialitas. 

3. Memberikan bukti empiris mengenai audit expectation gap antara BPK dengan 

pengguna laporan keuangan daerah dari sisi bukti audit. 
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4. Memberikan bukti empiris mengenai audit expectation gap antara BPK dengan 

pengguna laporan keuangan daerah dari sisi pendapat (free from bias and 

dishonesty). 

5. Memberikan bukti empiris mengenai audit expectation gap antara BPK dengan 

pengguna laporan keuangan daerah dari sisi integritas. 

6. Memberikan bukti empiris mengenai audit expectation gap antara BPK dengan 

pengguna laporan keuangan daerah dari sisi objektivitas. 

 

1.4 Manfaat atau Kegunaan Hasil Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisah dapat memberikan kontribusi sebagai berikut: 

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

a) Dengan adanya bukti empiris mengenai eksistensi audit expectation gap di 

Indonesia, diharapkan dapat memberikan masukan khususnya bagi 

kalangan akademisi dalam mengembangkan model riset yang dapat 

membantu mengurangi sekaligus memberikan solusi untuk mengurangi 

permasalahan audit expectation gap. 

b) Dapat dijadikan literatur teoritis bagi penelitian-penelitian khususnya 

dibidang auditing sektor publik di Indonesia dan khususnya di Papua.  

2. Kebijakan Pemerintah 

a) Memberikan gambaran mengenai persepsi baik dari pihak auditor BPK 

maupun pengguna laporan keuangan pemerintah khususnya di Kota 

Jayapura terhadap tanggung jawab auditor, pelaporan audit, akuntabilitas, 

kredibilitas, dan konsep-konsep audit. 

b) Apabila penelitian tentang audit expectation gap bisa lebih dikembangkan 

lagi maka akan semakin mendukung upaya-upaya pencegahan dan 

penyelewengan APBD yang mengarah pada indikasi tindakan korupsi, 

kolusi, dan nepotisme. 
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3. Untuk Publik 

a) Dengan adanya transparansi laporan penggunaan anggaran dari instansi 

pemerintah maupun lembaga-lembaga lain, maka masyarakat atau publik 

dapat mengetahui sejauh mana anggaran tersebut telah dipakai dan untuk 

apa. 

b) Membantu masyarakat atau publik untuk dapat mengawasi penggunaan 

anggaran baik dalam instansi pemerintah ataupun sektor swasta. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Auditing Sektor Publik 

Auditing menurut Malan et al., (1984), adalah suatu proses yang 

sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai 

asersi atas tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaian dengan standar yang 

telah ditetapkan, dan mengkomunikasikan hasil-hasil tersebut kepada pihak 

pengguna laporan. Boynton et al. (2001) dan Rusliyawati & Halim (2010) 

mendefinisikan auditing sebagai sebuah proses yang sistematis untuk 

memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif sehubungan dengan asersi 

mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, untuk menentukan tingkat kesesuaian 

antara berbagai asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta 

menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.  

Mulyadi & Puradiredja (1998), mendefinisikan auditing sebagai suatu 

proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif 

mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, 

dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada 

pemakai yang berkepentingan. Mulyadi & Puradiredja juga memperkuat 

pernyatan tersebut dengan mengemukakan definisi auditing ditinjau dari profesi 

akuntan publik sebagai pemeriksaan (examination) secara objektif atas laporan 

keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk 

menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam 

semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau 

organisasi tersebut. 

Pemeriksaan menurut Mulyadi dan Puradiredja (1998) memiliki ruang 

lingkup yang lebih luas bila dibandingkan dengan auditing. Pemeriksaan yang 
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dilakukan oleh profesi akuntan publik terhadap laporan keuangan historisdisebut 

dengan istilah auditing, dan akuntan publik yang menghasilkan jasa auditing 

disebut dengan istilah auditor. Pemeriksaan akuntan publik terhadap informasi 

keuangan prosfektif juga dilakukan pemeriksaan untuk menentukan tingkat 

kesesuaian pengendalian intern suatu entitas dengan kriteria yang ditentukan 

oleh instansi pemerintah atau badan pengatur. Akuntan publik yang 

menghasilkan jasa pemeriksaan semacam itu disebut praktisi. 

Pelaksanaan audit dalam pemerintahan dikenal dengan sebutan audit 

sektor publik. Tujuan pelaksanaan audit sektor publik adalah untuk menjamin 

dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh pemerintah, baik pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah. Secara teknis, audit pada sektor publik sama 

dengan audit pada sektor swasta. Menurut Jones dan Bates (1990, Public Sector 

Auditing. London: Chapman & Hall ) yang membedakan pelaksanaan audit dua 

sektor tersebut adalah pada kebutuhan yang mendasari untuk melaporkan 

pengaruh politik negara yang bersangkutan dan kebijakan. 

Bastian (2006, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, penerbit 

erlangga), menekankan bahwa pemeriksaan atau auditing merupakan suatu 

investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanisme 

pemeriksaan/audit merupakan sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan 

makna akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pemerintahan, Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), atau instansi pengelola aktiva lainnya. Sedangkan tujuan 

pengujian atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk 

menyatakan opini yang jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, dan arus 

kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU). 

Bastian (2006, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, penerbit 

erlangga), juga mempertegas bahwa audit sektor publik berbeda dengan audit 

sektor bisnis/swasta. Audit sektor publik dilakukan oleh organisasi pemerintahan 
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yang bersifat nirlaba, seperti sektor pemerintahan daerah (Pemda), BUMN, 

BUMD, dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aktiva/kekayaan 

negara. Sementara audit sektor bisnis dilakukan oleh perusahaan milik swasta 

yang mencari laba. Persamaan keduanya adalah baik audit sektor bisnis dan 

sektor publik terdiri dari audit keuangan (financial audit), audit kinerja 

(performance audit), dan audit investigasi (special audit). 

Mardiasmo (2002), 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 Jenderal Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) dilingkungan 

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 berbeda 

diluar organisasi yang diperiksa pemakai laporan keuangan pemerintah. 

 
2.2 Definisi Expectation Gap dan Penelitian terdahulu  

Istilah Expectation gap awal mula pengguanaannya dari AS, yang pada 

tahun 1974 oleh komisi tanggung jawab auditor yang dibentuk oleh American 

Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Expectation gap digunakan 

untuk menanggapi kritik masyarakat mengenai kualitas kerja auditor yang pada 

saat itu terdapat berbagai kasus yang memperlihatkan bahwa auditor gagal 

mendeteksi atau men-disclose kegagalan atau memperlihatkan penyimpangan 

dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh publik. Masyarakat 

mengharapkan auditor lebih bertanggung jawab mendeteksi dan melaporkan 

kecurangan dan tindakan illegal, mengkomunikasikan kepada para pemakai 
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laporan keuangan informasi yang lebih berguna, dan mengkomunikasikan 

kepada komite audit.  

Ligio (1974) mendefinisikan pengertian Expectation gap pertama kali 

sebagai the difference between the levels of expected performance “as 

envisioned by the independent accountant and by the user of financial 

statements” (dikutip dalam Koh dan Woo, 1998). Ligio (1974) mendefinisikan 

audit expectation gap sebagai perbedaan yang diharapkan seperti yang telah 

disaksikan oleh pengguna sebuah financial statement dan akuntan independen. 

Koh dan Woo (1998) menjelaskan dalam expectation gap dapat muncul oleh 

karena dua hal yaitu: 1). Kesenjangan kelayakan (reasonable gap) merupakan 

kesenjangan antara apa yang masyarakat ingin auditor capai dengan apa yang 

auditor dapat harapkan untuk dilakukan secara pantas. 2). Kesenjangan kinerja 

(performance gap) merupakan kesenjangan antara apa yang masyarakat 

harapkan untuk dilakukan oleh seorang auditor secara pantas dengan apa yang 

auditor pahami untuk dicapai. 

Komisi Cohen (1978) di Amerika Serikat memperluas definisi Liggio 

(1974) dengan memperhitungkan apakah sebuah gap mungkin terjadi diantara 

apa yang diharapkan atau dibutuhkan publik dan apa yang diharapkan dan 

seharusnya bisa dicapai oleh auditor. Memberikan gambaran bahwa Expectation 

gap lebih disebabkan karena kegagalan profesi akuntan publik untuk bereaksi 

dan berkembang agar tidak tertinggal oleh perubahaan bisnis dan lingkungan 

sosial (Yuliati dkk, 2007). 

Porter (1993) berpendapat expectation gap adalah “the gap between 

society’s expectations of auditors and auditors’ performance, as perceived by 

society”, (Hassink, dkk. 2009). Porter (1993) menjelaskan Kesenjangan antara 

harapan masyarakat pada auditor dan kinerja auditor yang dirasakan oleh 

masyarakat. Expectation gap merupakan perbedan antara keinginan atau 
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harapan masyarakat terhadap hasil kerja auditor dengan hasil kerja yang 

ditunjukkan oleh auditor.  

Para pakar dibidang auditing telah memberikan definisi yang berbeda-

beda terhadap audit expectation gap karena luasnya permasalahan yang 

tercakup dalam lungkungan audit. Definisi audit expectation gap yang 

dikemukakan oleh beberapa pakar yang dikutip dalam Rulisyawati dan Halim 

(2010), seperti tercantum pada tabel 2.1. Audit expectation gap juga telah diteliti 

beberapa Negara dan secara umum hasilnya membuktikan tentang eksistensi 

audit expectation gap yang (Rulisyawati dan Halim 2010), hasil rangkuman dari 

masing-masing penelitian ditunjukkan pada tabel 2.1. 

 
Tabel 2.1 

Definisi Expectation Gap 

Peneliti Hasil 

Liggio (1974) Perbedaan persepsi antara akuntan independen  
dengan pemakai laporan keuangan auditan mengenai 
tingkat kinerja yang diharapkan (expected 
performance) dari profesi akuntan. 

Komisi Cohen 
(AICPA 1978) 

Kesenjangan antara apa yang publik harapkan atau 
inginkan dengan apa yang auditor dapat dan harapkan 
layak diperoleh. 

Monroe & Woodliff 
(1993) 

Perbedaan tingkat keyakinan antara auditor dan 
masyarakat tentang tugas dan tanggung jawab yang 
diasumsikan oleh auditor dan gambaran yang 
disampaikan oleh laporan audit.  

Jennings et al. 
(1993) 

Perbedaan antara apa yang masyarakat harapkan dari 
profesi pengauditan dan apa yang benar-benar 
disediakan oleh profesi pengauditan. 

Porter (1993) Kesenjangan antara harapan masyarakat pada auditor 
dan kinerja auditor yang dirasakan oleh masyarakat. 

Sumber: Rulisyawati, 2007 

  
2.3 Komponen-Komponen Audit Expectation Gap  

Penelitian sebelumnya memberikan bukti empiris mengenai eksistensi 

expectation gap dari beberapa riset sebelumnya, maka Porter (1993) dalam 

Pongsapan (2008) membagi komponen-komponen expectation gap meliputi: (1) 
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reasonable Gap, yakni perbedaan antara apa yang diharapkan publik untuk 

dicapai oleh auditor dan apa yang paling mungkin dicapai oleh auditor, dan (2) 

performance Gap, yakni perbedaan antara apa yang publik harapkan paling 

mungkin bisa dicapai oleh auditor dan apa yang dirasa oleh auditor bisa dicapai. 

Performance gap menurut Ponsapan (2008) terbagi lagi menjadi; (1) 

deficient Standart, yakni gap antara apa yang paling mungkin bisa diharapkan 

dari auditor dan tugas auditor yang ada didefinisikan oleh hukum dan aturan 

professional, dan (2) deficient Performance, yakni gap antara standar yang 

diharapkan terhadap performance dari tugas auditor dan performance auditor 

yang diharapkan dan diterima oleh publik. 

 
2.4 Pengguna Laporan keuangan  

Auditor pemerintah didalam melakukan audit bukan hanya untuk sebuah 

kepentingan klien (Pemerintah), akan tetapi pihak-pihak yang bersangkutan 

terhadap laporan keuangan auditan. Dijelaskan oleh Drebin et al., (1981) dalam 

Mardiasmo (2002) pengguna 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) 

Berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) tahun 2005, 

menjelaskan ada beberapa kelompok utama bagi pengguna laporan keuangan 

pemerintah akan tetapi ini tidak terbatas: (1) masyarakat, (2) pam wakil rakyat, 

lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, (3) pihak yang memberi atau 

berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, (4) pemerintah.  

SAP dijelaskan bahwa point tujuan laporan keuangan pemerintah tidak 

semata-mata dirancang untuk spesifik guna memenuhi kebutuhan kelompok 
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tertentu, akan tetapi berhubung pajak adalah sumber utama bagi pendapatan, 

maka ketetapan laporan keuangan yang dibutuhkan untuk informasi pada 

pembayar pajak dibutuhkan perhatian yang signifikan. 

Halim (2004) secara detail menjelaskan 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) Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah 

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

 
2.5 Regulasi Mengenai Pemeriksaan Keuangan Negara 

Ada beberapa undang-undang yang membicarakan tentang pemeriksaan 

keuangan Negara antara lain: 

a. Undang-undang Dasar 1945 Bab V tentang Badan Pemeriksa Keuangan, 

Pasal 23E ayat (1), (2), (3), 

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan 

negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan 

mandiri. 

(2) Hasil pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. 

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindak lanjuti oleh lembaga perwakilan dan 

atau badan sesuai dengan undang-undang. 

Sesuai dengan Pasal 23G ayat (1) dari UUD 1945, pada ayat (2) ditegaskan 

bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur 

dengan undang-undang. Jadi berdasarkan pada amanat yang tercantum dalam 

UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (1), maka BPK mempunyai tugas untuk 

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang Keuangan Negara, 
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sedangkan lingkup mengenai Keuangan Negara dijelaskan pada Undang-

Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 1 

ayat (1) dijelaskan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan 

kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik 

berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara 

berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan 

pada Pasal 2 menyebutkan bahwa lingkup Keuangan Negara meliputi: 

(1) Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan 

uang, dan melakukan pinjaman; 

(2) Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum 

Pemerintah Negara dan membayar tagihan pihak ketiga; 

(3) Penerimaan Negara; 

(4) Pengeluaran Negara; 

(5) Penerimaan Daerah; 

(6) Pengeluaran Daerah; 

(7) Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak 

lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain 

yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan 

pada pemahaman Negara/Perusahaan Daerah; 

(8) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas Pemerintahan atau kepentingan umum. 

(9) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang 

diberikan Pemerintah. 

c. Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara, memuat hal-hal sebagai berikut: (1) 
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Lingkup pemeriksaan, (2) Pelaksanaan pemeriksaan, (3) Hasil Pemeriksaan 

dan Tindak Lanjut, (4) Pengenaan Ganti Rugi Negara. 

d. Undang - undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan: 

(1) Pasal 6 ayat (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah, Lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik 

Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga 

atau badan lain yang mengelola keuangan Negara.  

(2) Pasal 6 ayat (5) Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek 

yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan Keuangan Negara. 

(3) Pasal 7 ayat (1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan 

dan tanggung jawab keuangan Negara kepada DPR, DPD, dan DPRD 

sesuai dengan kewenangannya. 

(4) Pasal 8 ayat (1) Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula 

hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati 1 

Walikota sesuai dengan kewenangannya. 

(5) Pasal 8 ayat apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK 

melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak 

diketahui adanya unsur pidana tersebut. 

(6) Pasal 8 ayat (5) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan 

DPRD, serta Pemerintah. 
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(7) Pasal 10 ayat (1) BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian 

negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukumbaik sengaja 

maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik 

Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang 

menyelenggarakan pengelolaan Keuangan Negara. Pasal 31 ayat (1) BPK 

dan atau Pemeriksa menjalankan tugas pemeriksaan secara bebas dan 

mandiri. 

(8) Pasal 31 ayat (2) BPK berkewajiban menyusun standar pemeriksaan 

Keuangan Negara. 

(9) Pasal 31 ayat (3) dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian 

sebagaimana dimaksud apada ayat (1), BPK dan atau pemeriksa 

berkewajiban: (1) Menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Standar 

Pemeriksaan Keuangan Negara. (2) Mematuhi kode etik Pemeriksa, (3) 

Melaksanakan sistem pengendalian mutu. 

e. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). 

Amanat Pasal 23 ayat (1) E UUD 1945, yang menyatakan untuk 

pengelolaan dan tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan satu 

Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri, maka kedudukan Badan 

Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga Negara Pemerintah Keuangan Negara 

perlu dimantapkan dengan memperkuat peran dan kinerjanya. Standar 

Pemeriksa Keuangan (SPKN), dokumen ini disebut sebagai standar 

pemeriksaan, memuat persyaratan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan, 

dan persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional. 

Pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada Standar Pemeriksaan 

akan meningkatkan kredibilitas informasi yang dilaporkan atau diperoleh dari 

entitas yang diperiksa melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara obyektif. 

Apabila pemeriksa melaksanakan pemeriksaan dengan cara ini dan melaporkan 
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hasilnya sesuai dengan Standar Pemeriksa maka hasil pemeriksaan tersebut 

akan dapat mendukung peningkatan mutu pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan Negara serta pengambilan keputusan Penyelenggara Negara. 

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara juga 

merupakan salah satu unsur penting dalam rangka terciptanya akuntabilitas 

publik. Standar pemeriksaan ini disusun sebagai pelaksana Pasal 5 Undang-

undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan 

tanggungjawab keuangan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf E Undang-undang 

No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuan standar 

pemeriksaan ini adalah untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan 

organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan 

tanggungjawab keuangan negara. Standar pemeriksaan terdiri dari tujuh (7) 

Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP), sebagai berikut: 

PSP 01: Standar Umum 

PSP 02: Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan 

PSP 03: Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan 

PSP 04: Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja 

PSP 05: Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja 

PSP 06: Standar Pelaksanaan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu 

PSP 07: Standar Pelaporan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu 

 
2.6 Tanggung Jawab Auditor Eksternal 

PSA 1 (SA 110) revisi, menyatakan bahwa: Auditor memiliki tanggung 

jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan 

yang memadai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material, 

yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Sifat dari bahan bukti 

audit dan karakteristik kecurangan, auditor harus mampu mendapatkan 
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keyakinan yang memadai, namun bukan absolute, bahwa salah saji material 

telah dideteksi. Auditor tidak memiliki tanggunjawab untuk merencanakan dan 

menjalankan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa 

kesalahan penyajian yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan, 

yang tidak signifikan terhadap laporan keuangan telah terdeteksi.  

Paragraf di atas membahas tentang tangungjawab auditor dalam 

medeteksi kesalahan dalam penyajian laporan keuagan yang bersifat material 

serta medeteksi salah saji serta penyimpangan yang diakibatkan tindakan ilegal 

bersifat material dan melawan hukum. Kesalahan saji dalam laporan keuangan 

biasanya dianggap sebagai kesalahan-kesalahan yang belum dikoreksi yang 

dapat mengubah dan mempengaruhi keputusan orang-orang yang mengunakan 

laporan keuangan tersebut. 

Tanggungjawab auditor dalam memeriksa laporan keuangan untuk 

hanya sebatas memberikan informasi mengenai adanya sebuah kecurangan, 

salah saji, penyimpangan atau tindakan illegal yang melawan hukum. Auditor 

hanya bertanggungjawab atas opini dari hasil pemeriksaan laporan keuangan 

yang ditemukan dan lalai secara profesional, seperti tidak memberitahukan 

kepada klient adanya indikasi kecurangan, salah saji, dan penyimpangan pada 

saat pemeriksaan internal kontrol dan tidak mencobah menambah sampel 

pemeriksaannya terkait indikasi kecurangan tersebut, serta tidak mematuhi 

aturan aturan yang berlaku dalam memeriksa laporan keuangan klient. 

 
2.7 Definisi Akuntabilitas, Konsep audit, etika auditor 

2.7.1 Definisi Akuntabilitas 

 Akuntabilitas publik menurut Mahmudi (2010:23) adalah kewajiban agen 

dalam hal ini pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan pengguna 
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sumber daya publik kepada mandate (principal). Begitu pulah Mardiasmo 

(2006:4), menerangkan dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas 

publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja 

finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan 

tersebut. Sedangkan menurut United Nation Development Program (UNDP), 

akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja 

organisasi untuk dapat dipertanggung jawabkan serta sebagai umpan balik bagi 

pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada 

masa yang akan datang. 

 
2.7.1.1 Jenis-Jenis Akuntabilitas 

Menurut Mardiasmo (2006:5) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, 

yaitu: (1) Akuntabilitas vertikal (vertical accountability) adalah pertanggung 

jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya 

pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, 

pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan 

pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR, (2) Akuntabilitas Horizontal 

(Horizontal accountability)  adalah pertanggung jawaban DPRD dan masyarakat 

luas. 

 
1.7.1.2 Dimensi Akuntabilitas 

Akuntabilitas sendiri terbagi atas 5 dimensi menurut Rasul (2002:11), yaitu: 

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accuntability for probity and legality)  

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum 

dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan 

akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, 

korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi 
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hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik 

organisasi yang sehat. 

2. Akuntabilitas manajerial  

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas 

kinerja (performance accountability) adalah pertanggungjawaban untuk 

melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. 

3. Akuntabilitas program  

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi 

hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam 

pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus 

mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada 

pelaksanaan program. 

4. Akuntabilitas kebijakan  

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggung jawabkan 

kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa 

depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan 

kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan. 

5. Akuntabilitas financial  

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik 

untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan 

efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. 

Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama 

masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publikuntuk 

membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial 

organisasi kepada pihak luar. 
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2.7.2 Konsep Audit  

Penerapan rerangka akuntabilitas di sektor publik ini perlu di awasi atau 

dikendalikan dengan enam konsep audit, yaitu: (1) independensi auditor, (2) 

kompetensi auditor, (3) Materialitas, (4) bukti audit, pendapat wajar, (5) audit 

kinerja (Chowdhury et al., 2005). Konsep audit ini diadaptasi dari audit 

Comptroller Auditor General’s (CAG) pada sekor publik.  

 
2.7.2.1 Definisi Materialitas 

 SA Seksi 319 risiko audit dan materialitas audit dalam pelaksanaan audit 

mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan materialitas dalam 

perencanaan audit, dan penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan secara 

keseluruhan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Financial 

Accounting Standard Board (FASB) mendefinisikan materialitas sebagai: 

“besarnya suatu penghapusan atau salah saji informasi keuangan yang, dengan 

memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan yang dilakukan oleh 

orang yang mengandalkan pada informasi tersebut akan berubah atau 

terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut.” 

Jones & Bates (1990), materialitas audit berhubungan dengan kebutuhan 

audit untuk mempertimbangkan tingkat jaminan yang diisyaratkan oleh kelompok 

pengguna yang diaudit dan reaksi yang diharapkan dan pembaca laporan audit. 

Bukti audit berhubungan dengan waktu dan biaya dalam proses audit, lingkup 

audit dan kebutuhan informasi yang dirasakan pengguna mempengaruhi proses 

pengumpulan bukti. 

 
2.7.2.2 Definisi Bukti Audit 

 Mulyadi (2002:74) mendefinisikan bukti audit sebagai: Segala informasi 

yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan 

keuangan, yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan 
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pendapatnya. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data 

akuntansi dan semua informasi penguat (corroborating information) yang tersedia 

bagi auditor. Arens, Elder dan Beasley (2008:225) mendefinisikan bukti audit 

“sebagai setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah 

informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan”. 

Bukti audit merupakan suatu konsep yang fundamental di dalam audit, dan 

hal itu dinyatakan dalam standar pekerjaan lapangan ketiga. Ikatan Akuntan 

Indonesia (2001:326 pr.1) menyatakan bahwa: “Standar pekerjaan lapangan 

ketiga berbunyi: Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui 

inspeksi, pengamatan, pengajuan pernyataan, dan konfirmasi sebagai dasar 

yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. 

 
2.7.2.3 Definisi Pendapat Wajar (free from bias and dishonesty) 

 Pendapat wajar dalam audit sektor publik mempunyai makna yang sama 

dalam audit sektor privat (Chowdhury et al,. 2005). Pendapat wajar dalam 

laporan audit di Indonesia mengimplikasi bahwa laporan keuangan yang 

disajikan telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). 

Sedangkan audit kinerja, hanya berlaku pada sektor publik dimana menekankan 

pada efisiensi dan efektifitas dari operasi dan keefektifan hasil yang dicapai.  

 Sarjono (2012) Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

merupakan sesuatu yang relatif baru bagi sebagian besar masyarakat. Opini 

suatu laporan keuangan menjadi penting ketika dikaitkan dengan tujuan laporan 

keuangan, yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi 

anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang 

bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan 

mengenai alokasi sumber daya.  
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Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa 

mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 

Definisi lain antara lain menurut Dictionary of Accounting Terms, Opini adalah 

pertimbangan akuntan terkait sekumpulan fakta. Sedangkan, menurut Dictionary 

of Banking Terms, Opini akuntan adalah pernyataan yang menggambarkan hasil 

dari pengujian atas buku dan catatan perusahaan, mendasarkan standar 

akuntansi dan auditing yang berlaku umum (Sarjono, 2012). 

Menurut standar profesional akuntan (PSA 29), opini audit terdiri dari lima 

jenis, yaitu:  (1) Opini wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion), (2) Opini 

wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (modified unqualified 

opinion), (3) Opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (4) Opini tidak 

wajar (Adverse Opinion), (5) Opini tidak memberikan pendapat (Disclaimer of 

opinion) 

 
2.7.3 Kode Etik Akuntan 

 Menurut Chua et al., (1994) menyatakan bahwa etika professional juga 

berkaitan dengan perilaku moral yang lebih terbatas pada kekhasan pola etika 

yang diharapkan untuk profesi tertentu. Setiap profesi yang memberikan 

pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik yang merupakan 

seperangkat moral-moral dan mengatur tentang etika professional (Agnes, 1996). 

Pihak-pihak yang berkepentingan dalam etika profesi adalah akuntan publik, 

penyedia informasi akuntansi dan mahasiswa akuntansi (Suhardjo dan 

Mardiasmo, 2002). 

 Kode etik akuntan merupakan norma dan perilaku yang mengatur 

hubungan antara auditor dengan para klien, antara auditor dengan sejawatnya 

dan antara profesi dengan masyarakat. Kode etik akuntan Indonesia 

dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang 
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berpraktek sebagai auditor, bekerja di lingkungan usaha, pada instansi 

pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan (Rahayu, 2012). Etika 

profesional bagi praktek auditor di Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi 

Indonesia (Mardiasmo, 2016). Prinsip etika yang tercantum dalam kode etik 

akuntan Indonesia adalah sebagai berikut: (1) Integritas, (2) Objektivitas, (3) 

Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, (4) Kerahasiaan, (5) Perilaku 

Profesional. 

 
2.7.3.1 Definisi Integritas 

 Seksi 100 dalam SPAP yang dikeluarkan IAI menjelaskan Integritas, yaitu 

bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan professional dan bisnis. Rogers 

dan Shoemaker (1971), menyatakan bahwa integritas adalah derajat dimana 

sumber atau saluran komunikasi dianggap dapat di percaya dan kompeten oleh 

penerima secara objektif. Sedangkan Goodwin (1999), menyebutkan integritas di 

evalusai sebagai tinggi atau rendah berkaitan dengan bukti yang diberikan oleh 

sumber bukti.  

Jenny Goodwin (1999) juga meneliti sensitivitas auditor terhadap integritas 

sumber bukti. Joyce dan Biddle (1981) menemukan bahwa auditor seharunya 

sensitif terhadap objektivitas bukti. Sementara Hirst (1994) menemukan adanya 

interaksi antara kompetensi dan objektivitas merupahkan faktor signifikan hanya 

ketika kompetensi di nilai tinggi. 

 
2.7.3.2 Definisi Objektivitas 

  Seksi 100 SPAP yang dikeluarkan dalam IAI menjelaskan objektivitas 

yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak 

semestinya dari pihak lain, yang dapat mengesampingkan pertimbangan 

profesional atau bisnis. Wayan (2005) menjelaskan pengertian Objektivitas 

adalah suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi jasa atau 
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pelayanan auditor. Objektivitas merupakan salah satu ciri yang membedakan 

profesi akuntan dengan profesi yang lain.  

Wibowo (2006) menerangkan auditor menunjukkan objektivitas profesional 

pada tingkat yang tertinggi ketika mengumpulkan, mengevaluasi, dan 

melaporkan informasi kegiatan atau proses yang sedang diuji. Selain itu 

pengertian objektivitas menurut Siti Kurnia Rahayu dan Suhayati (2009:52) 

adalah harus bebas dari masalah benturan kepentingan (conflict of interest) dan 

tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang 

diketahui.  
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konsep Penelitian 

Chowdhury et al., (2005) melakukan penelitian untuk menemukan apa ada 

bukti terdapat audit expectation gap di Bangladesh. Responden yang sigunakan 

dalam penelitian Chowdhury ialah auditor yang disebut Comptroller Auditor 

General’s (CAG), anggota parlemen atau dengan istilah lain Comptroller Public 

Account Committee (PAC), dan lembaga internal yang mengelola keuangan 

sektor publik yang atau dengan istilah lain International Funding Agencies 

(IFA’s). Didalam penelitian yang dilakukan ini menemukan ada expectation gap 

antara CAG dengan PAC dan IFA’s.  

Dalam penelitian tentang laporan keuangan Daerah yang mungkin akan 

terdapat expectation gap telah dilakukan oleh Indriani (2002) yang 

memperlihatkan adanya pengetahuan anggaran dapat berpengaruh secara 

signifikan terhadap pengawasan akuntabilitas keuangan daerah yang dilakukan 

oleh dewan perwakilan (DPR). Pramono (2002) menyatakan pendaptnya bahwa 

faktor-faktor yang dapat menghambat fungsi dari pengawasan adalah minimnya 

kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan minimnya sarana serta prasarana. 

Penelitian sebelumnya yang telah menguji apakah ada partisipasi dari 

masyarakat dan transparasi kebijakan publik apakah akan meningkatkan fungsi 

dari pengawasan yang akan dilakukan oleh dewan perwakilan (DPR) telah diteliti 

oleh Simson et al., (2007). Dalam penyusunan sebuah laporan keuangan daerah 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga merupakan sebagai salah satu hal 

yang sangat bermanfaat guna terciptanya Pemerintahan yang berjalan secara 

akuntabel dan transparan. Pemerintah daerah mempunyai peranan penting 

untuk menyusun laporan keuangan Daerah. Kecakapan dan kesiapan sumber 
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daya dalam penyusunan laporan keuangan daerah sungguh-sungguh sangat 

diperlukan. Penelitian yang dilakukan Ria & Fidelis (2004) menemukan dimana 

sumber daya merupakan bagian akuntans yang masih kurang, penataran, 

pembimbingan dan pelatihan untuk konsep akuntansi masih sangat kurang dan 

mengakibatkan sebuah lack of knowledge menjadi semakin sangat besar.  

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Chowdhury (2005) 

dalam Rulisyawati (2010), dan Nyoman (2016) dalam expectation gap pada 

sektor publik Indonesia maka peneliti menggabungkan dimensi seperti 

akuntabilitas, dan konsep-konsep (materialitas, bukti audit, pendapat wajar), etika 

akuntan (objektivitas dan Integritas). Peneliti menggambarkan model hubungan 

antara variabel independent dengan dependen sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 
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3.2 Hipoteisis Penelitian 

Kekurang pahaman serta keengganan masyarakat sebagai pengguna 

laporan untuk mengerti pentingnya fungsi laporan keuangan auditan daerah yang 

menyebabkan timbulnya perbedaan persepsi (expectation gap) antara 

masyarakat terhadap auditor BPK. Hasil audit laporan keuangan daerah yang di 

keluarkan oleh auditor BPK tidak akan bisa dimengerti dan dipahami oleh 

masyarakat, selama masyarakat masih menganggap bahwa hasil audit laporan 

keuangan daerah hanya diperuntukkan dan digunakan oleh orang akuntansi dan 

keuangan yang ada di SKPD, DPR, dan pemangku jabatan saja. Kasus seperti 

inilah yang dapat menimbulkan perbedaan pemahaman/persepsi, sehingga 

dapat menimbulkan expectation gap antara auditor dengan pengguna laporan 

keuangan daerah, Rusliyawati (2010). 

Penelitian expectation gap yang berada di sektor publik Indonesia masih 

kurang dikaji dan dilakukan, terlebih di provinsi Papua. Pentingnya peneliti 

malakukan riset expectation gap untuk sekarang ini dikarenakan semakin banyak 

tuntutan masyarakat sebagai pengguna lapaoran keuangan mengenai 

profesionalisme seorang auditor. Pemakai laporan keuangan dalam hal ini 

adalah masyarakat menuntut dan menginginkan laporan keuangan auditan yang 

dapat dipercaya untuk menyediakan informasi yang lebih lengkap, benar, dan 

transparan, sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan 

pemerintah daerah kedepannya. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliati et al., 

(2007) yang dilakukan di Yogyakarta untuk mendeteksi apakah adanya 

expectation gap pada audit yang dilakukan di sektor publik menghasilkan 

jawaban empiris yang menyatakan menemukan adanya perbedaan persepsi 

(expectation gap) antara pemakai laporan keuangan pemerintah dengan auditor 

eksternal pemerintah (BPK) mengenai peran serta tanggungjawab auditor 

pemerintah. 
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Nugroho, (2004) mendapatkan bukti perbedaan persepsi (expectation gap) 

antara auditor eksternal Pemerintah (BPK) dengan pemakai laporan keuangan 

auditan di Pemerintah pada penelitian yang dilakukannya. Penelitian yang sama 

juga dilakukan oleh Yuliati et al., (2007) menggunakan populasi dan sampel yang 

sama yaitu auditor Pemerintah dengan pengguna laporan keuangan dan 

mendapatkan hasil yang serupah. 

Ketiga hasil penelitian Chowdhury (2005), Rulisyawati (2010), yang 

menggunakan variabel yang sama namun berbeda Negara, memperlihatkan 

hasil yang sama bahwa terdapat expectation gap antara pengguna laporan 

keuangan dengan auditor pemerintah. Penambahan variabel integritas juga 

dilakukan dengan mengunakan variabel dalam penelitian yang pernah diteliti 

oleh Nyoman (2016), yang di lakukan di Bali. Meneliti hal yang sama mengenai 

expectation gap, namun berbeda responden. Nyoman (2016) menggunakan 

responden yang di peroleh dari auditor Kantor Akuntan Publik (KAP).  

Berdasarkan teor-teori dan penelitian sebelumnya yang telah di paparkan, 

peneliti mencobah merangkai hipotesis untuk mengekplorasi keberadaan dan 

membuktikan keberadaan audit expectation gap di Pemerintah dan kota 

Jayapura. Dengan memakai dan menggunakan auditor BPK, Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR/DPRD), Pemerintah Daerah (Pemda), dan mahasiswa sebagai 

responden. Oleh karena itu untuk melaksanakan penelitian ini peneliti 

merumuskan hipotesis sebagai berikut:  

 
3.2.1 Hipotesis Dimensi Akuntabilitas 

Expectation gap terjadi apabilah terdapat perbedaan pemahaman antara 

pemakai laporan keuangan harapkan dengan auditor dari apa yang sebenarnya 

dilakukan oleh auditor dalam bentuk penyajian laporan keuangan sebagai bentuk 

pelaksanaan akuntabilias pengelolaan keuagan publik. Penyusunanan laporan 
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keuangan daerah yang benar oleh Pemdah (Pemerintah Daerah) menjadi salah 

satu faktor penting untuk menciptanya pemerintah yang akuntabel, dinamis serta 

transparan (Rusliyawati, 2007). Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah harus melalui tahap pengauditan oleh BPK. Dilaksanakannya 

akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan kepada publik akan semakin 

memperlemah kecendrungan tingkat expectation gap. 

H1: Adanya audit expectation gap antara pihak auditor BPK dengan pihak 

pengguna laporan keuangan daerah ditinjau dari sisi akuntabilitas.  

 
 
3.2.2 Hipotesis Dimensi Konsep Audit 

  Semakin banyak tuntutan masyarakat mengenai sikap profesionalisme 

diri seorang auditor menunjukkan besarnya tingkat perbedaan persepsi 

(expectation gap) menurtu Yeni (2000). Profesionalisme auditor sangat di 

perlukan dalam bentuk penyajian laporan keuangan daerah sesuai dengan 

konsep audit. Penelitian sebelumnya mengenai expectation gap, menunjukkan 

bahwa perbedaan pemahaman dalam hal konsep audit turut berkontribusi 

terhadap munculnya expectation gap. Terdapat audit expectation gap dari sisi 

bukti audit antara auditor BPK Provinsi Jambi dan pengguna laporan keuangan 

daerah di Pemerintahan Kota Jambi (Yandi, 2013). Melihat besarnya pengaruh 

persepsi mengenai konsep audit dalam penyajian laporan keuangan daerah 

terhadap expectation gap, maka dalam penelitian ini menetapkan indikator dari 

sisi konsep audit. Penyajian laporan keuangan yang dilandasi oleh konsep audit 

akan mengurangi tinkat expectation gap.  

H2: Adanya audit expectation gap antara pihak auditor BPK dengan pihak 

pengguna laporan keuangan daerah ditinjau dari sisi materialitas. 

H3: Adanya audit expectation gap antara pihak auditor BPK dengan pihak 

pengguna laporan keuangan daerah ditinjau dari sisi bukti audit. 
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H4: Adanya audit expectation gap antara pihak auditor BPK dengan pihak 

pengguna laporan keuangan daerah ditinjau dari sisi pendapat wajar (free 

from bias and dishonesty). 

 
3.2.3 Hipotesis Dimensi Etika Auditor 

  Nugrahiningsih (2005) menerangkan bahwa seorang akuntan atau auditor 

mempunyai kewajiban agar menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka 

kepada organisasi atau instansi pemerintah dimana mereka bernaung, dimana 

akuntan mempunyai tanggungjawab untuk menjadi kompeten dan menjaga 

integritas dan obyektivitas mereka. Expectation gap dapat terjadi apabila dalam 

sebuah penyajian hasil laporan keuangan daerah seorang auditor tidak dapat 

menerapkan kode etik yang berlaku. Kesalahan dalam pengambilan keputusan 

dapat tejadi bagi pengguna laporan keuangan yang disebabkan adanya sebuah 

perbedaan persepsi. Expecatioan gap dapat di kurangi apabila seorang auditor 

mempunyai etika akuntan dalam mengaudit laporan keuangan.  

H5: Adanya audit expectation gap antara pihak auditor BPK dengan pihak 

pengguna laporan keuangan daerah ditinjau dari sisi integritas. 

H6: Adanya audit expectation gap antara pihak auditor BPK dengan pihak 

pengguna laporan keuangan daerah ditinjau dari sisi objektivitas. 

 
3.3 Pengukuran dan Definisi Operasional Variabel 

3.3.1 Pengukuran Variabel  

Expectation gap dalam penelitian ini diukur dengan pernyataan dan 

pertanyaan mengenai persepsi menggunakan kuesioner yang diajukan. 

Instrumen yang digunakan adalah kuisioner yang dikembangkan oleh Gramling, 

Schatzberg dan Wallace (1996). Total pertanyaan adalah 94 pertanyaan 

mengenai expectatiton gap antara auditor dengan pemakai laporan keuangan, 

denga menggunakan tolak ukur skala dengan likert rentang nilai mulai dari 1 
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(sangat tidak setuju) sampai 7 (sangat setuju). Adapun kuesioner yang akan 

dipakai dalam penelitian ini terdiri atas 7 bagian, antara lain: 

1. Bagian pertama berisi mengenai identitas responden yang meliputi usia 

responden, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, pendidikan terakhir, 

tempat bekeja, lama bekerja dan jabatan (untuk responden yang telah 

bekerja), serta angkatan (untuk responden mahasiswa) 

2. Bagian kedua berisi mengenai isu akuntabilitas auditor yang diwakili oleh 20 

buah pernyataan yang berhubungan dengan pandangan responden 

terhadap akuntabilitas auditor yang seharusnya.  

3. Bagian ketiga berisi mengenai isu materialitas yang diwakili oleh 20 buah 

pernyataan yang berhubungan dengan pandangan responden terhadap 

materialitas dalam laporan keuangan yang seharusnya. 

4. Bagian keempat berisi mengenai isu bukti audit yang disajikan didalam 

laporan keuangan yang diwakili oleh 22 buah pernyataan yang berhubungan 

dengan pandangan responden terhadap bukti audit didalam laporan 

keuangan. 

5. Bagian kelima berisi mengenai isu opini audit diwakili oleh 10 buah 

pernyataan yang berhubungan dengan pandangan responden terhadap 

opini audit dari hasil laporan keuangan oleh auditor dari hasil pemeriksaan 

laporan keuangan.  

6. Bagian keenam berisi mengenai isu integritas seoarang auditor yang diwakili 

oleh 14 buah pernyataan yang berhubungan dengan pandangan responden 

terhadap sikap integritas seoarang auditor dalam melakukan pengauditan 

laporan keuangan.  

7. Bagian ketujuh berisi mengenai isu objektivitas auditor yang diwakili oleh 8 

buah pernyataan yang berhubungan dengan pandangan responden 
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terhadap sikap objektivitas auditor dalam melakukan pengauditan laporan 

keuangan. 

 
3.3.2 Indikator Variabel  

Green (1992) menjelaskan Indikator adalah variabel untuk mengindikasikan 

atau menunjukan suatu kecendrungan situasi yang dapat dipergunakan agar 

mengukur perubahan. Indkator yang akan menjadi pertanyaan buat pengukuran 

dalam pengambilan data nanti, antara lain:  

1. Akuntabilas (H1) 

Akuntabilitas menurut Madiasmo (2007) adalah suatu kewajiban dari 

seorang auditor sebagai agent pemeriksa keuangan agar dapat memberikan 

pertanggungjawaban laporan keuangan, melaporkan dan mengungkapkan 

segala informasi, aktivitas dan kegiatan, yang menjadi tanggungjawab 

tempat di mana dia berkerja kepada pihak pengguna laporan keuangan yaitu 

pihak yang dianggap sebagai pemberi amanah (principal) yang memiliki hak 

serta kewenangan untuk menerima dan meminta pertanggungjawaban 

tersebut. Indikator pengukur dari variabel Akuntanbilitas Auditor (X1) adalah:  

a. Dalam laporan keuangan auditan yang dihasil oleh BPK merupakan 

mekanisme yang efektif untuk menjamin akuntabilitas sektor publik.  

b. Dalam laporan keuangan auditan yang dihasil oleh BPK memperhatikan 

kebutuhan pengguna informasi. 

2. Materialitas (H2) 

Materialitas menurut Mahmudi (2002) merupakan kesalahan dalam 

penyajian laporan keuangan oleh informasi akuntansi, dapat mengakibatkan 

perubahan terhadap pertimbangan orang yang mempercayai informasi 

tersebut. Indikator pengukur dari variabel materialitas (X2) adalah:  
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a. Laporan audit BPK yang diberikan berisi informasi yang menyatakan tidak 

terdapat fraud (kecurangan) yang material.  

b. Lingkup audit BPK dibatasi oleh kurangnya sumber daya manusia yang 

dimiliki. 

3. Bukti Audit (H3) 

Bukti audit menurut Arens (2011) adalah semua informasi yang digunakan 

oleh auditor dalam pembuatan kesimpulan (opini). Indikator pengukur dari 

variabel Bukti Audit (X4) adalah:  

a. Seorang auditor BPK dalam bekerja mampu mengumpulkan bukti yang 

cukup untuk laporan yang mereka berikan.  

b. Seorang auditor BPK dalam bekerja mengandalkan informasi yang berasal 

dari badan pengawasan daerah (bawasda).   

4. Pendapat Wajar/free from bias and dishonesty (H4) 

Opini wajar menurut Rusliyawati dan Halim (2007) adalah hasil 

pemeriksaan auditor eksternal terhadap entititas atas asersi manajemen atas 

laporan keuangan dalam suatu periode akuntansi yang disusun berdasarkan 

Standart Akuntansi yang berterima umum (PABU) dan diaudit menggunakan 

norma pemeriksaan akuntan dan Standart Pemeriksaan Keuangan Negara 

(SPKN), dan Standart Profesional Akuntan Publik (SPAP) pada Entitas tidak 

termasuk keuangan Negara. Indikator pengukur dari variabel Opini Wajar (X4) 

adalah: Pendapat wajar dalam laporan audit mengadopsi bahwa laporan 

keuangan yang disajikan (pada entitas sektor publik pemerintah) telah sesuai 

dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). 

5. Integritas (H5) 

Integritas menurut Nyoman (2016) merupakan kualitas yang melandasi 

kepercayaan publiik dan merupakan aturan bagi auditor dalam menguji semua 

informasi yang diberikan. Integritas adalah salah satu elemen karakter dan 
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sifat yang mendasari timbulnya agar pengakuan profesional. Indikator 

pengukur dari variabel Opini Integritas (X5) adalah:  

a. Seorang auditor BPK dalam bekerja mempunyai kualitas diri dalam hal 

kejujuran sesuai peraturan dalam SPAP seksi 10. 

b. Seorang auditor BPK dalam bekerja mempunyai kualitas diri dalam hal 

keberanian sesuai peraturan dalam SPAP seksi 10. 

c. Seorang auditor BPK dalam bekerja mempunyai kualitas diri dalam hal 

sikap bijaksana sesuai peraturan dalam SPAP seksi 10. 

d. Seorang auditor BPK dalam bekerja mempunyai kualitas diri dalam 

tanggung jawab sesuai peraturan dalam SPAP seksi 10. 

6. Objektivitas (H6) 

Objektivitas menurut Arens et al (2007) merupakan suatu keyakinan dan 

kualitas diri auditor yang memberikan nilai bagi jasa atau pelayanan. 

Indikator pengukuran dari variabel Objektivitas (X6) adalah: 

a. Dalam melakukan pengauditan laporan keuangan seorang auditor apa 

mempunyai benturan kepentingan, sesuai peraturan dalam SPAP seksi 

120. 

b. Dalam malakukan pengauditan laporan keuangan seorang auditor bias 

melakukan pengunkapan kondisi susuai fakta yang ada, sesuai peraturan 

dalam SPAP seksi 120. 

 
3.3.3 Definisi Operasional Variabel 

 Mayer (1984:215) menjelaskan pengartian variabel adalah suatu konsep 

dalam bentuk konkret atau konsep operasional, yang acuan-acuannya secara 

relatif mudah diindetifikasikan dan diobservasi serta mudah diklarifikasi, diurut 

atau diukur. Berdasarkan model konsepsi yang dibawakan dalam penelitian ini, 

maka definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan sebagai berikut: 
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1. Akuntabilitas Laporan Keuangan 

Akuntabilitas dalam penelitian ini adalah kewajiban Pemerintah Daerah 

dalam menyajikan serta melaporkan segala tindakan dan kegiatannya 

terutama dibidang pengelolaan keuangan di di provinsi Papua, kota 

Jayapura, dan kabupaten Jayapura. Halim (2012:20) mengartikan 

akuntabilitas dalam arti luas adalah kewajiban memberikan 

pertanggungjawaba serta menerangkan kinerja dari tindakan seseorang, 

badan hukum, pimpinan/anggota organisasi kepada pihak lain yang memiliki 

hak untuk meminta, menerima serta mengetahui pertanggungjawaban dan 

keterangan tersebut. 

2. Materialitas Laporan Keuangan 

Materialisme dalam penelitian ini adalah paham dalam filsafat yang 

menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah 

materi. Materialistis bukanlah sifat melainkan suatu cara pandang atau nilai 

hidup yang mendasari pertimbangan dan tindakan seseorang pengguna 

laporan keuangan di provinsi Papua, kota Jayapura, dan kabupaten 

Jayapura. Materialitas mempengaruhi semua yang mencakup aspek audit 

atas laporan keuangan. SA Seksi 312 mengatur mengenai risiko audit dan 

materialitas audit dalam pelaksanaan audit yang mengharuskan auditor 

untuk mempeertimbangkan materialitas dalam; (1) perencanaan audit, dan 

(2) penilaian mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan 

telah sesuai berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum (PABU) di 

Indonesia. 

3. Bukti Audit Laporan Keuangan 

Bukti Audit dalam penelitian ini adalah semua media informasi yang 

digunakan oleh auditor pengguna laporan keuangan di provinsi Papua, kota 

Jayapura dan kabupaten Jayapura. Mulyadi (2002:74) menerangkan 
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mengenai bukti audit adalah semua informasi yang dapat mendukung 

angka-angka serta informasi lain yang berguna disajikan dalam bentuk 

laporan keuangan, dan dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk 

menyatakan peneliaian dan pendapatnya. 

4. Pendapat Wajar (free from bias and dishonesty) Laporan Keuangan 

Pendapat wajar dalam penelitian ini adalah bebas dari keragu-raguan 

dan ketidak jujuran (free from bias and dishonesty) oleh pengguna laporan 

keuangan di provinsi Papua, kota Jayapura dan kabupaten Jayapura. 

Seperti yang dijelaskan oleh Halim (2008:73) opini audit merupakan 

kesimpulan kewajaran atas informasi yang telah diaudit. Dikatakan wajar 

dibidang auditing, yaitu (1) bebas dari keragu-raguan dan ketidakjujuran 

(free from bias and dishonesty) dan (2) lengkap informasinya (full 

disclosure). Hal ini tentu saja masih dibatasi oleh konsep materialitas. Untuk 

mendapat predikat wajar tersebut tentu harus memenuhi syarat-syarat 

tertentu. 

5. Integritas Auditor 

Integritas dalam penelitian ini adalah auditor eksternal pemerintah yang 

dapat bersikap jujur, transparan, bersikap adil, berani, bijaksana, 

bertanggung jawab, serta bebas dari kepentingan pihak-pihak lain selama 

melakukan pengauditan laporan keuangan di provinsi Papua, kota Jayapura 

dan kabupaten Jayapura. Seperti yang telah di atur dalam Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP, seksi 110). 

6. Objektivitas Auditor 

Objektivitas dalam penelitian ini adalah auditor eksteranl pemerintah 

yang dapat bersikap objektif mempunyai keyakinan, kualitas dan tidak 

mempunyai benturan kepentingan dalam pengunkapan kondisi yang sesuai 

fakta laporan keuangan di provinsi Papua, kota Jayapura dan kabupaten 
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Jayapura. Seperti yang telah di atur dalam Standar Profesional Akuntan 

Publik (SPAP, seksi 120 halaman 9). Arens et al., (2007) juga menjelaskan 

objektivitas merupakan suatu keyakinan dan kualitas diri yang memberikan 

nilai jasa buat pelayanan auditor. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Metode Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Alasan peneliti memilih metode pendekatan kuantitatif yaitu karena disamping 

peneliti ingin melihat masalah yang berupah pengaruh, perlakuan, 

penyimpangan aturan dengan pelaksanaan, antara sesuatu yang diharapkan 

dengan realita yang terjadi, juga peneliti ingin mendapatkan data yang akurat 

dan dapat diukur. Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti menggunakan data 

primer dengan menggunkan metode survey. Menurut Sugiono (2008), metode 

kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu bisa 

diklasifikasikan, konkrit, teramati dan terukur, hubungan variabel merupahkan 

sebab akibat dimana data penelitiannya merupakan angka-angka dan 

penggunaan alat statistik pada analisisnya. 

 

4.2 Metode Penentuan Tempat dan Waktu Penelitian 

4.2.1 Tempat Penelitian 

Tempat lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Papua dengan 

pertimbangan bahwa : 1.) belum adanya penelitian yang melihat tentang 

expectation gap antara auditor BPK dengan pengguna laporan keuangan daerah 

di Provinsi Papua. 2.) Kasus penyelewengan anggraran APBD yang telah 

dipaparkan sebelumnya terjadi akibat perbedaan pemahaman antara auditor 

dengan pengguna laporan keuangan baik pemerintah daerah maupun 

masyarakat. 3.) diberikannya otonomi khusus kepada Provinsi Papua oleh 

Negara Republik Indonesia,  sementara hal ini dianggap sangat penting untuk 

diketahui demi untuk perbaikan keuangan daerah ke depan. 
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4.2.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan selama 6 bulan yaitu pada bulan Januari 2017 –

Mei 2017, dengan jadwal kegiatan sebagai berikut: 

 
Tabel 4.1 

 
Rencana Jadwal Kegiatan 2016-2017 

 

No Rencana Kegiatan 2016-2017 

1 2 3 4 5 6 

1. Draf Pembuatan Proposal Mei 
2016 

     

2. Pembuatan/pengusulan Proposal 
Lengkap 

 Jan 
2017 

    

3. Pengumpulan Data   Feb 
2017 

Mar 
2017 

  

4. Pengolahan     Jun 
2017 

 

5. Pembuatan Laporan      Ags 
2017 

6. Penggandaan dan Penjilidan Laporan      Sep 
2017 

Sumber: Alur rencana peneliti 

 
4.3 Populasi dan Metode Pengambilan Sampel Penelitian 

Sugiyono (2008:116) populasi merupakan suatu wilayah yang digeneralisasi 

terdiri dari obyek serta subyek dan mempunyai kualitas serta karakteristik 

tertentu. Populasi penelitian ini meliputi kelompok auditor eksternal Pemerintah 

(BPK) dan kelompok pengguna laporan keuangan Pemerintah. Metode 

pengambilan sampel serta data yang diadopsi dipenelitian ini adalah metode 

Purposive sampling. Purposive sampling menurut Sugiyono (2001:61) adalah 

teknik dalam menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu.  

Margono (2004:128), mengatakan dalam memilih sekelompok subjek dalam 

purposive sampling harus didasarkan ciri-ciri tertentu yang dianggap berkaitan 

erat dengan kriteria-kriteria untuk unit sampel yang hendak digunakan untuk 

tujuan penelitian itu sendiri. Secara rinci kriteria yang digunakan untuk 

menentukan responden adalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Auditor Pemerintah populasi penelitian ini adalah pegawai yang bekerja 

sebagai auditor pada Perwakilan VIII BPK-RI di Jayapura. 

2. Pengguna laporan keuangan auditor sektor, Pemerintah adalah: 

a. Anggota DPRD yang terdiri dari: DPRD Provinsi Papua; DPRD Kota 

Jayapura; DPRD Kabupaten Keerom; DPRD Kabupaten Jayapura, yang 

beradah pada komisi XI, yang meliputi tugas kerja keuangan, rancangan  

pembangunan nasional, perbankan, dan biro keuangan. 

b. Pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4, dan inspektorat, pada Pemerintah 

Daerah (Pemda). 

c. Masyarakat, yang terdiri dari akademisi mahasiswa, mahasiswa 

akutansi, Lembaga swadaya masyarakat (LSM). 

 

4.4 Data Penelitian 

4.4 .1 Jenis dan Sumber Data 

Data yang hendak digunakan pada penelitian ini data primer, yaitu 

keterangan yang diperoleh dari kuesioner yang langsung diberikan untuk 

responden yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi: auditor BPK, 

anggota DPRD (komisi XI), pegawai pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat. 

Narimawati (2008:98) dijelaskan bahwa data primer merupahkan data yang 

didapatkan dari sumber pertama dan asli, data ini terkompilasi dan tidak tersedia 

dalam bentuk  bentuk file-file. 

 
4.4.2 Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu survey 

method. Faenkel dan Wallen (1990) menerangkan bahwa penelitian survey 

method adalah penelitian yang mengumpulkan semua informasi dari suatu 
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sampel dengan menggunakan angket atau interview pertanyaan, agar nantinya 

bisa menggambarkan berbagai pandangan  dari populasi. 

Dalam riset, data dikumpulkan dari responden melalui penggunaan 

kuesioner. Kuesioner penelitian dibuat untuk mengevaluasi apakah terdapat 

expectation gap antara auditor BPK dengan pengguna laporan keuangan dari 

sisi dimensi akuntabilitas, dan konsep-konsep (materialitas, buku audit, pendapat 

wajar), etika akuntan (integritas dan objetivitas). Maka pada penelitian ini 

rancangan kuesioner dibagi dalam dua bagian utama, sebagai berikut: 

a. Bagian pertama menanyakan tentang identitas pribadi yang meliputi: jenis 

kelamin, umur, tingkat pendidikan responden, program studi, pemahaman 

audit, dan pengalaman audit. 

b. Bagian kedua dimensi akuntabilitas, konsep audit, dan etika akuntan. Skala 

pengukuran yang digunakan adalah skala likert tujuh poin. 

 

4.5 Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul “Analisis Audit Expectation Gap pada Sektor Publik di 

Provinsi Papua”. Dalam penelitian ini akan akan diuji persepsi antara pihak 

auditor BPK dengan pihak pengguna laporan keuangan Daerah. Terdapatnya 

sebuah perbedaan persepsi antara kedua belah pihak responden tersebut 

membuktikan adanya “audit expectation gap” diantara kedua belah pihak 

kelompok responden tersebut. Peneliti akan memakai 4 dari 8 insturment pada 

penelitian sebelumnya di sektor publik Indonesia oleh Rulisyawati & Halim 

(2010): akuntabilitas, materialitas, bukti audit, pendapat wajar. Penambahan 

variabel Integritas dari Nyoman (2016), dan variabel objektivitas dari peneliti 

sendiri sebagai etika akuntan yang telah diatur dalam SPAP. 
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4.6 Metode Analisis Data 

Metode pengujian dan alat uji data kuesioner pada program SPSS 23.0 yang 

digunakan dipenelitian ini, antara lain: 

1. Uji reliabilitas (Pearson Correllasi Product Moment) data kuesioner dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui suatu alat ukur bebas dari bias, 

sehingga dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten antar waktu 

dan item dalam suatu instrument.  

2. Uji validitas (KMO-MSA) data dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui dan dapat memberikan informasi kemampuan suatu instrument 

dalam mengungkapkan objek yang menjadi pengukuran dalam penelitian, 

yang menjadi instrument penelitian tersebut. Item pernyataan yang 

dinyatakan tidak valid, maka item pernyataan tersebut tidak dapat digunakan 

dalam pengujian-pengujian berikutnya. Kuesioner dikatakan valid apabila 

sebuah pertanyaan dalam kuesioner dapat mampu mengungkapkan sesuatu 

yang hendak akan diukur oleh kuesioner tersebut (Danang, 2009).  

3. Uji Homogenitas data kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui apakah varians skor yang diukur pada kedua sampel memiliki 

varians yang sama atau tidak. Populasi- populasi dengan varians yang sama 

besar dinamakan populasi dengan varians yang homogen, sedangkan 

populasi-populasi dengan varians yang tidak sama besar dinamakan 

populasi dengan varians yang heterogen. 

 

4.7 Metode Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Independent Samples T Test 

dengan menggunakan program SPSS 23.0. Independent Samples T Test adalah 

jenis uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup atau 
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kelompok data yang tidak saling berpasangan dan berkaitan. Kelompok yang 

tidak saling berpasangan dapat diartikan bahwa penelitian dilakukan untuk dua 

subjek sampel yang berbeda, atau menggunakan data yang independen 

Prinsip sebelum malakukan uji statistik terlebih dahulu harus diketahui 

perbedaan penggunaan data yang akan dipakai dalam pengujian t-test. Terdapat 

dua rumus dalam pengujian t-test antara lain: 

1. Uji t untuk varian data yang sama menggunaka rumus equal variance. 

       

 

 

2. Uji t untuk varian data yang berbedah menggunakan rumus Polled Varians. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
5.1. Gambaran Umum Karakteristik Responden 

Arikunto (2003:10), responden adalah orang-orang yang merespon atau 

menjawab pertanyaan penelitian baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Objek 

utama dari penelitian ini adalah auditor dan pengguna laporan audit, maka yang 

dijadikan responden ada 4 (empat), yaitu: (1) auditor (BPK) perwakilan VIII 

Provinsi Papua, (2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada komisi IV ditingkat 

Provinsi dan Kota, (3) Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Satuan Kerja 

Pemerintah Daerah (SKPD) bidang Ekonomi dan Sumber Daya manusia (SDM), 

SKPD bidang Keuangan ditingkat Provinsi dan Kota Jayapura, dan (4) 

Mahasiswa akuntansi semester 6 (enam), 8 (delapan) dari Universitas Negeri 

dan Swasta yang diwakili oleh Universitas Cenderawasih (UNCEN) dan 

Universitas Ottow & Geisler.  

 
5.1.1. Jumlah Kuisioner 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner 

langsung kepada responden sebanyak 190 exemplar, dengan rincian sebagai 

berikut; untuk unsur pengguna (DPR, Pemda, dan Mahasiswa) sebanyak 120, 

masing-masing 40 exemplar, dan auditor (BPK) sebanyak 70 exemplar. Namun 

yang dapat dikembalikan hanya sebanyak sebanyak 174 (91,58%). Jumlah yang 

dikembalikan tersebut, juga masih ada yang tidak terisi secara lengkap sebanyak 

7 exemplar (3,68%), sehingga yang dikembalikan secara lengkap adalah 

sebanyak 167 exemplar (87,89%). Selanjutnya untuk kepentingan analisis 

statistik maka yang digunakan adalah sebanyak 150 exemplar (responden).  
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Tabel 5.1.1 berikut memperlihatkan jumlah kuesioner yang disebarkan, 

jumlah yang dikembalikan dan jumlah yang digunakan pada setiap kelompok 

responden, yang sekaligus dijadikan sebagai sampel  dalam penelitian ini:  

 
Tabel 5.1.a 

Rincian Jumlah Kuesioner  
Yang Disebarkan Dan Dikembalikan 

Kelompok 
Responden 

Pengguna Auditor  
Jumlah  DPR Pemda Mahasiswa BPK 

Kuesioner 
disebar 

40 40 40 70 190 

Kuesioner 
dikembalikan 

34 35 40 69 178 

Kembali tidak 
lengkap 

4 3 0 2 7 

Kembali lengkap 30 32 40 67 171 

Respon Rate 75,00 % 80,00 %  100,00 % 95,71 % 90,00 % 

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2017 

Tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 190 eksemplar kuesioner yang 

disebarkan, yang dapat dikembalikan walaupun tidak merata antara satu sumber 

dengan sumber lainnya adalah 171 eksemplar (90%), sehingga dapat dikatakan 

bahwa tingkat Respon Rate secara keseluruhan dalam penelitian ini adalah 

sebesar 90%.  

Berdasarkan analisa di atas dapat diketahui bahwa; terdapat perbedaan 

tingkat respon rate dari kelompok-kelompok penerima kuesioner, dimana yang 

paling tinggi adalah dari mahasiswa sebesar 100%, kemudian dari auditor (BPK) 

sebesar 90%, Pemerintah Daerah (Pemda) sebesar 80%, dan yang paling 

rendah adalah dari DPR daerah sebesar 75,%. Rendahnya Respon Rate  dari 

Pemda dan DPR menurut beberapa responden disebabkan oleh beberapa hal 

diantaranya adalah; (1) kurangnya pemahaman tentang laporan keuangan, (2) 

beberapa responden terutama pemda dan anggota DPR yang memiliki 

kekwatiran akan adanya jebakan bagi mereka, sehingga ada yang tidak 
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mengembalikan dengan berbagai alasan, atau dikembalikan tetapi pengisiannya 

tidak lengkap. 

 
5.1.2. Jumlah Responden 

Jumlah responden untuk kepentingan analisis statistik, maka jumlah pada 

setiap sub pengguna (DPR, Pemda, dan Masrakat/Mahasiswa disamakan, 

sehingga  dari 171 eksemplar kuesioner yang dikembalikan dengan lengkap, 

maka yang digunakan adalah sebanyak 150 exemplar (responden). 

 
Tabel 5.1.b 

Rincian Jumlah  Responden Yang Digunakan 

Asal Responden Kuisioner 
Kembali 

Digunakan       % 

Pengguna DPR 30 30 100,00 

Pemda 32 30 93,75 

Masy/Mhs 40 30 75,00 

Auditor BPK 67 60 89,55 

Jumlah 171 150 87,72 

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2017 

Tabel di atas, maka dapat diketahui jumlah kuisioner yang dikembalikan 

yang dijadikan sebagai responden dengan rincian sebagai berikut; DPR 

dikembalikan dengan lengkap sebanyak 30 eksemplar yang digunakan sebanyak 

30 (100%), Pemda yang dikembalikan 32 yang digunakan 32 (93,75%), 

Masyarakat/Mahasiswa yang dikembalikan 40 yang digunakan 30 (75%), BPK 

yang dikembalikan 67 eksemplar yang digunakan sebanyak 60 (89,55%), 

sehingga dari jumlah kuisioner yang dikembalikan sebanyak 171 eksemplar, 

maka yang digunakan adalah sebanyak 150, dan jumlah inilah yang dijadikan 

sebagai responden dalam analisa pembahasan. 
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5.1.3. Jumlah Responden Menurut  Jenis Kelamin 

Responden yang berjumlah 150 orang dan terbagi dalam 4 (empat) 

kelompok, jika dilihat dari jenis kelamin mempunyai perbedaan yang cukup besar 

antara jumlah laki-laki yang berjumlah 90 orang (60%) dengan perempuan yang 

hanya berjumlah 60 orang (40%). Perbedaan laki-laki dan perempuan pada 

setiap kelompok responden juga tidak sama, seperti yang dapat dilihat pada 

tabel berikut ini:  

 
Tabel 5.1.c 

Jumlah Responden Menurut  Jenis Kelamin 

 
No 

 
Kelompok Responden 

Jenis Kelamin  
Jumlah L % P % 

1 Pengguna DPR 17  18,89 13 21,67 30 

Pemda 16 17,78 14 23,33 30 

Mahasiswa 13 14,44 17 28,33 30 

2 Auditor BPK 44 48,89 16 26,67 60 

Jumlah 90 100,00 60 100,00 150 
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2017 

Hasil analisa diskriptif di atas menunjukkan bahwa; perbedaan yang paling 

besar adalah di kelompok responden BPK, karena dari 60 reponden yang 

berasal dari BPK, ada 44 orang (73,33%) adalah laki-laki, sedangkan perempuan 

hanya sebanyak 16 orang (26,67%), besarnya perbedaan ini disebabkan karena 

jumlah pegawai yang ada di BPK memang lebih banyak adalah laki-laki.  

Hal tersebut di atas berbeda dengan kondisi responden yang berasal dari 

mahasiswa, karena dari jumlah responden mahasiswa sebanyak 30 orang, 

jumlah perempuan sebanyak 14 orang (46,67%), sementara laki-laki berjumlah 

11 orang (53,33%). Kurangnya laki-laki dibandingkan dengan perempuan pada 

kelompok mahasiswa disebabkan karena ada beberapa mahasiswa laki-laki yang 

diberikan kuesioner tetapi ditolak dengan alasan-alasan yang berlainan. 
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5.1.4. Responden Menurut  Latar Belakang Pendidikan 

Salah satu karakteristik yang dianggap penting dalam penelitian ini adalah 

tentang latar belakang pendidikan responden, karena asumsi dari peneliti bahwa 

latar belakang pendidikan akan dapat mempengaruhi pemahaman seseorang 

terhadap kondisi laporan keuangan yang ada. 

Responden yang berjumlah 150 orang, dapat dibagi dalam 4 (empat) 

kelompok latarbelakang pendidikan (keahlian). Tabel di bawah ini akan 

memperlihatkan latarbelakang pendidikan dari semua responden yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

 
Tabel 5.1.d 

Responden Menurut  Latarbelakang Pendidikan 

 
No 

 
Kel Responden 

Latarbelakang Pendidikan  
Jumlah E/A % Hkm % Tekn % Sosl % Lain % 

1 Peng
guna 

DPR 11 15,49 7 23,33 3 30,00 7 23,33 2 22,22 30 

Pemda 9 12,68 7 23,33 3 30,00 9 30,00 2 22,22 30 

Mhs 30 42,25 -  -  -  -  30 

2 Auditor BPK 21 29,58 16 53,33 4 40,00 14 46,67 5 55,56 60 

Jumlah 71 100,00 30 100,00 10 100,00 30 100,00 9 100,00 150 

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2017 

Analisa tabel  di atas dapat menunjukkan bahwa; dari 150 responden yang 

ada, sebagian besar yaitu 71 orang (47,33%) adalah yang berasal dari latar 

belakang pendidikan ilmu ekonomi dan  akuntansi (E/A), kemudian menyusul 

latar belakang pendidikan ilmu hukum dan ilmu sosial masing-masing sebanyak 

30 orang (20%),  ilmu teknik sebanyak 10 orang (6,67%), dan dari ilmu-ilmu 

lainnya sebanyak 9 orang (6%). Tingginya responden yang berasal dari ketiga 

kelompok ini, utamanya pada kelompok ekonomi atau akuntansi disebabkan 

beberapa hal diantaranya (1) karena yang mewakili mahasiswa, peneliti segaja 

mengambil semuanya  dari latarbelakang ekonomi atau akuntansi, dengan dasar 
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pemikiran peneliti bahwa;  yang banyak mengerti dan mengetahui tentang seluk-

beluk dari suatu laporan keuangan adalah orang-orang yang berasal dari 

latarbelakang pendidikan ekonomi atau akuntansi, (2) universitas dan sekolah-

sekolah tinggi yang ada di provinsi Papua khususnya di Jayapura umumnya 

masih berorentasi ke 3 (tiga) jenis program studi ini, sementara program-program 

lainnya seperti teknik dan umumnya yang eksakta masih jarang. 

 
5.1.5. Responden Menurut  Jenjang Pendidikan  

Karakteristik lainnya yang juga dianggap penting untuk diteliti dalam 

penelitian ini adalah tentang latar belakang pendidikan dari responden, karena 

juga diasumsikan bahwa jenjang pendidikan dari seseorang akan dapat 

mempengaruhi pemahamannya terhadap kondisi dan seluk-beluk suatu laporan 

keuangan. 

Jenjang pendidikan dari 150 orang responden dalam penelitian ini 

walaupun tersebar pada semua tingkat pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan 

SMA atau sederajatnya sampai pada jenjang pendidikan S3 (doktor), namun 

yang paling banyak yaitu 65 orang (43,33%) adalah pada jenjang pendidikan S1 

(sarjana). Tabel di bawah ini akan memperlihatkan penyebaran jenjang 

pendidikan pada semua kelompok responden. 

 
Tabel 5.1.e 

Responden Menurut  Jenjang Pendidikan 

 

No 

 

Kel Responden 

Latar Belakang Pendidikan  

Jumlah SMA % D3 % S1 % S2 % S3 % 

1 Peng 

Guna 

DPR 3 5,13 - - 18 27,69 7 26,92 2 28,57 30 

Pemda 3 7,69 3 25,00 12 18,46 9 34,62 3 42,86 30 

Mhs 30 76,92 - - - - - - - - 30 

2 Auditor BPK 4 10,26 9 75,00 35 53,85 10 38,46 2 28,57 60 

Jumlah 40 100,00 12 100,00 65 100,00 26 100,00 7 100,00 150 

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2017 
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Analisa  tabel di atas dapat diketahui dari 150 responden yang ada dalam 

penelitian ini, sebagian besar yaitu 89 orang (59,33%) sudah berpendidikan 

sarjana (S1) diantaranya ada 65 orang (43,33) berpendidikan sarjana (S1), 26 

orang (17,33%) berpendidikan magister (S2), dan sudah ada 7 orang (4,67%) 

berpendidikan doktor (S3). Persentasi ini masih bisa meningkat, kalau peneliti 

tidak segaja mengambil semuanya responden yang mewakili masyarakat dari 

kalangan mahasiswa. Sementara yang belum sarjana termasuk mahasiswa 

adalah 51 orang (34%), diantaranya 30 orang (20%) mahasiswa, SMA dan D3 

masing-masing  hanya 9 orang (6,00%). 

Cukup tingginya pendidikan responden dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa pendidikan para pelaku auditor laporan keuangan auditan maupun para 

pelaku pengguna laporan keuangan auditan yang ada di provinsi Papua sudah 

cukup baik.   

 
5.2. Analisa Hasil Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, merujuk dari penelitian 

yang pernah dilakukan Rusliyawati dan Halim (2008), Yandi (2013), Sadewi 

(2016), dengan menggabungkan variable yang ada seperti: akuntabilitas 

materialitas, bukti audit, pendapat wajar, integritas dan objektivitas. 

Penganalisaan data dalam penelitian ini akan dilakukan, dalam 3 (tiga) 

tahapan (bagian) atau model, yaitu: (1) statistik deskriptif, (2) Pengujian Kualitas 

data dengan menggunakan teknik pengujian instrument seperti: uji validitas, uji 

reliabilitas, uji asumsi, uji homogenitas dan uji normalitas data, (3) metode 

analisis Independent samples test.  
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5.2.1. Analisa Statistik Deskriptif  

 Statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengalisa data 

dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan data yang terkumpul untuk 

mengetahui statistik rata-rata (mean), standard deviasi, nilai minimum dan 

maksimum. Sugiyono (2004:169) analisis deskriptif merupahkan statistik yang 

digunakan untuk dapat menganalisa data dengan mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. Selanjutnya oleh Arung’ (2013:57) menyatakan bahwa, walaupun 

statistik deskriptif tidak dimaksudkan untuk  membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi, namun sangat penting dilakukan dalam suatu 

penelitian untuk memperkuat atau sebagai pembanding dari hasil analisa statistik 

yang dilakukan dalam model apapun, utamanya dalam usaha untuk mengetahui 

nilai rata-rata (mean), standard deviasi, nilai minimum dan maksimum. 

Berdasarkan dari tabulasi data pada lampiran tulisan ini yang diolah melalui 

SPSS 20, dapat diketahui tentang nilai rata-rata (mean), standard deviasi, nilai 

minimum dan maksimum dari setiap variable X, seperti pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5.2. 

Statistik Deskriptif 

Sumber data: Data primer diolah,2017 

 

  

Variabel X N Mean Std.Deviation Minimum Maximum 

Akuntabilitas 150 127.36 5.693 120 148 

Materialitas 150 103.67 19.372 70 139 

Bukti Audit 150 114.59 15.290 68 171 

Pendapat Wajar 150 52.45 5.688 35 65 

Integritas 150 80.59 6.409 68 98 

Objektivitas 150 46.37 4.212 35 56 
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Berdasarkan hasil pengujian diskriptif pada tabel di atas dapat diketahui 

dari jumlah responden sebanyak 150 orang, dengan menggunakan variabel 

independen sebanyak 6 (enam) dapat diketahui ada 4 variabel yang memiliki 

mean jauh lebih >50 yaitu sesuai yang terbesar adalah akuntabilitas sebesar 

127,36, bukti audit sebesar 114.59, materialitas sebesar 103.67 dan integritas 

sebesar 80,59, hal ini menunjukan masih terjadi expectation gap antara auditor 

dengan pengguna laporan keuangan pada 4 (empat) variabel tersebut. Banyak 

responden yang menjawab sangat setuju dan setujuh, utamanya pada variabel 

akuntabilitas yang memiliki nilai mean yang paling besar. Sementara ada 1 (satu) 

variabel yaitu pendapat wajar dengan nilai meannya 52,45 atau mendekati 50 

yang berarti banyak responden yang menjawab agak ragu-ragu dengan laporan 

yang dibuat oleh BPK pada variabel pendapat wajar. Selanjutnya ada variabel 

objektivitas yang memiliki nilai mean hanya sebesar 46.37 atau <50, yang berarti 

hal ini menunjukan tidak terdapatnya expectation gap antara auditor dan 

pengguna laporan keuangan. 

5.2.2. Pengujian Data 

Sebelum data dianalisa dengan metode analisis Independent samples test , 

maka data yang telah diperoleh diuji terlebih dahulu apakah sudah layak 

dianalisa atau tidak. Ada 3 (tiga) alat pengujian data yang digunakan untuk 

penelitian ini yaitu: (1) Uji Reliabilitas (Pearson Correlasi Product Moment), (2) Uji 

Validitas KMO-MSA (Kaiser Meyer Olkin measure of Sampling Adeuacy), dan (3) 

Uji Homogenitas.  

 
1. Uji Reliabilitas (Pearson Correlasi Product Moment)  

Pengujian reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat 

keandalan dari suatu kuisioner yang merupahkan indikator dari variable atau 

konstruk. Suatu kuesioner dikatakan. Reliable atau handal bila jawaban seorang 
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terhadap pernyataan tetap konsisten atau stabil dari pertanyaan satu ke 

pertanyaan berikutnya. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran 

dengan alat tersebut dapat dipercaya, Suryabrata (2004:28).  

Hasil pengukuran harus reliabel dari suatu kuisioner dikatakan andal jika 

memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan nilai yang dikehendaki harus >0,15. 

Jika hasil yang diperoleh sudah memenuhi maka analisa dapat dilanjutkan. 

Sekaran (2008) menyatakan bahwa semakin dekat koefisien α, kenilai 1, maka 

semakin reliable butir-butir pertanyaan yang ada dala sustu kuisioner. Hasil 

koefisien (Cronbach,s) alpha dari pertanyaan-pertanyaan kuisioner pada setiap 

variable yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat melalui tabel  di 

bawah ini:  

 
Tabel 5.3.a 

Uji Pearson’s Correlation Product Moment 
Item-Total Statistics 

Variabel 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Akuntabilitas 397.67 1023.955 .342 .395 

Materialitas 421.36 698.178 .105 .610 

BuktiAudit 410.44 726.100 .268 .391 

PendapatWajar 472.57 1034.313 .312 .404 

Integritas 444.44 963.308 .444 .353 

Objektifitas 478.65 1010.322 .571 .366 

Sumber data: Data primer diolah, 2017 

 

Berdasarkan nilai koefisien (Cronbach,s) alpha dari variable-variabel 

penelitian pada tabel di atas, maka dapatlah ditentukan variable-variabel mana 

yang reliabel dan mana yang tidak reliabel, untuk jelasnya dapat ditunjukkan oleh 

tabel dibawah ini: 
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Tabel 5.3.b 

 Hasil Uji Reliabilitas Dari Variabe 

       Sumber: Tabel 5.2.2.a 

 
Uji reliabilitas yang disajikan pada tabel di atas hasilnya menunjukan 

bahwa;  5 (lima) dari 6 (enam) variabel yang diuji menunjukan adanya reliabilitas 

dengan nilai Cronbach,s alpha >0,15, yaitu; objektivitas dengan nilai 0,571  dan 

merupakan variable yang paling reliable, kemudian menyusul  variable integritas 

dengan nilai 0,444, variable akuntabilitas dengan nilai 0.342, variabel pendapat 

wajar dengan nilai 0,312, dan variable bukti audit dengan nilai 0,268, sehingga 

kelima variable tersebut dapat diteruskan pengujiannya kedalam pengujian 

validitas. 1 (satu) dari 5 (lima) yaitu materialitas yang memiliki nilai Cronbach,s 

alpha 0,105 atau <0,15 yang berarti variabel ini tidak reliabel, sehingga  tidak 

bisa dilanjutkan dalam pengujian selanjutnnya. 

 
2. Uji Validitas KMO-MSA (Kaiser Meyer Olkin measure of Sampling 

Adeuacy) 
 

Uji validitas digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menguji alat-alat 

ukur yang digunakan dalam setiap kuisioner yang merupahkan indikator dari 

variabel atau konstruk apakah valid atau tidak. Suatu kuisoner dikatakan valid 

jika alat ukur yang digunakan dalam pertanyaan pada kuisioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisioner tersebut. Sugiyono 

(2009:172) menyatakan bahwa valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas data dalam 

   Variabel Cronbach,s alpha Keterangan 

Akuntabilitas  0.342 Reliabel 

Materialitas 0,105 Tidak reliabel 

Bukti Audit 0,268 Reliabel 

Pendapat Wajar 0,312 Reliabel 

Integritas 0,444 Reliabel 

Objektivitas 0,571 Reliabel 
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penelitian ini dilakukan dengan analisis faktor Kaiser Meyer Olkin measure of 

Sampling Adeuacy (KMO-MSA), nilai KMO-MSA dengan mengunakan skala 

mulai dari nol (0) sampai dengan satu (1), dengan nilai yang dikehendaki harus 

>0,50 untuk dapat dilakukan analisis vaktor selanjutnya (Hair et al., 2006). 

Pengujian validitas dari pertanyaan-pertanyaan kuisioner pada setiap 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat hasilnya melalui tabel 

di bawah ini:  

Tabel 5.4.a 

Uji KMO-MSA 
Anti-image Matrices 

Anti-image Covariance/ Correlation Variabel X1 X3 X4 X5 X6 

Anti-image Covariance Akuntabilitas .776 .039 -.266 .080 -.194 

BuktiAudit .039 .771 -.153 -.113 -.115 

PendapatWajar -.266 -.153 .649 -.221 .117 

Integritas .080 -.113 -.221 .536 -.288 

Objektifitas -.194 -.115 .117 -.288 .605 

Anti-image Correlation Akuntabilitas .565a .050 -.375 .124 -.284 

BuktiAudit .050 .801a -.216 -.175 -.169 

PendapatWajar -.375 -.216 .594a -.374 .186 

Integritas .124 -.175 -.374 .626a -.506 

Objektifitas -.284 -.169 .186 -.506 .593a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Sumber data: Data primer diolah,2017 

 
Berdasarkan pengujian validitas dari variabel-variabel penelitian pada tabel 

di atas, maka dapatlah ditentukan tentang; variable-variabel mana yang paling 

besar (valid), dan mana yang tingkat kevalidtannya rendah, untuk jelasnya dapat 

dilihat melalui tabel di bawah ini: 
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Tabel 5.4.b 

Hasil Uji Validitas Dari Variabel 

Variabel Nilai KMO MSA Kesimpulan 

Akuntabilitas 0,565 Valid 

Bukti Audit 0,801 Valid 

Pendapat Wajar 0,594 Valid 

Integritas 0,626 Valid 

Objektivitas 0,593 Valid 

   Sumber: Sumber: Tabel 5.2.3a 

Tabel di atas dapat menjelaskan bahwa; semua variabel independent yang 

digunakan dalam penelitian ini, mempunyai nilai Kaiser Meyer Olkin measure of 

Sampling Adeuacy (KMO-MSA) >0,50, dimana yang paling tinggi nilainya adalah 

variabel bukti audit dengan nilai sebesar 0,801atau yang paling valid, kemudian 

disusun variabel integritas dengan nilai 0,626, variabel pendapat wajar dengan 

nilai 0,594, variabel objektivitas dengan nilai 0,593, dan yang pailing kecill adalah 

variabel akuntabilitas dengan nilai 0,565. 

Hasil uji tersebut di atas dapat diartikan bahwa alat-alat ukur yang 

digunakan dalam pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner adalah valid. Artinya 

semuanya variabel pernyataan bisa digunakan dan dilanjutkan pada pengujian 

selanjutnya. 

 
3.  Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah nilai varian dari populasi pada setiap variabel adalah sama atau tidak. 

Nilai varian dari dua atau lebih data pada setiap variabel dikatakan sama 

(homogen) jika nilai signifikan >0,05, dan sebaliknya nilai varian dari dua atau 

lebih data pada setiap variabel dikatakan tidak  sama (tidak homogeny), jika nilai 

signifikan <0,05.  
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Analisis SPSS untuk uji homogenitas terhadap instrument data kuesioner 

pada setiap variabel dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut:  

 
Tabel 5.5.a  

Uji Homogenitas 
Test of Homogeneity of Variances 

Variabel Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Akuntabilitas 1.689 3 146 .172 

BuktiAudit 13.697 3 146 .000 

PendapatWajar 1.452 3 146 .230 

Integritas .946 3 146 .420 

Objektifitas 1.072 3 146 .363 

Sumber data: Data primer diolah, 2017 

 

Berdasarkan pengujian homogenitas dari variabel-variabel penelitian pada 

tabel di atas, maka dapatlah ditentukan variabel-variabel mana yang paling besar 

nilai homogen, dan mana yang tidak homogen, untuk jelasnya dapat dilihat 

melalui tabel di bawah ini: 

 
Tabel 5.5.b 

Hasil Uji Homogenitas Dari Setiap Variabel 

Variabel Asymp. Sig Keterangan 

Akuntabilitas  0,172 Homogen 

Bukti Audit 0,000 Tidak Homogen 

Pendapat Wajar 0,230 Homogen 

Integritas 0,420 Homogen 

Objektivitas 0,363 Homogen 

 Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

 
Uji homogenitas yang disajikan pada tabel di atas menunjukan hasil bahwa 

4 dari 5 variabel mempunyai nilai varian dari populasi pada setiap variabelnya 

adalah sama (homogen) atau nilai sig >0,05 yaitu: variabel Integritas dengan nilai 

signifikannya sebesar 0,420 atau yang paling homogen, kemudian variabel 

Objektivitas dengan nilai 0,363, seterusnya variabel pendapat wajar dengan nilai 
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0,230, dan yang terkecil adalah variable Akuntabilitas dengan nilai 0,172. 

Sedangkan 1 dari 5 yang diuji yaitu bukti audit merupahkan variable yang tidak 

homogen dengan nilai 0,000 atau sig <0,05. Variabel-variabel yang homogen 

dapat dilanjutkan untuk melakukan hasil uji selanjutnya ke dalam Independent 

samples test. 

 

5.2.3. Analisa Pengujian Hipotesa Dan Temuan Penelitian 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, akan diuji dengan 

menggunakan alat uji independent samples t-test, yaitu untuk menguji dua 

perbedaan mean (rata-rata) data yang berasal dari 2 (dua) independent. 

Independent samples test merupakan bentuk khusus dari analisis statistik dalam 

penelitian eksperimen. Uji t untuk varian data yang digunakan menggunakan 

rumus Polled Varians. Alat uji menggunakan tingkat signifikan 0,05 : 2 = 0,025 

(uji 2 sisi) hasil yang diperoleh untuk t tabel sebesar 1.976 sebagai nilai patokan. 

Nilai t-hitung < t-tabel dan nilai signifikansi < 0.05 berarti hipotesis dinyatakan 

diterima secara statistik (terdapat expectation gap), sebaliknya bila nilai t-hitung > 

t-tabel dan nilai signifiaknsinya > 0.05 berarti hipotesis dinyatakan ditolak secara 

statistik (tidak terdapat expectation gap). 

 
1.  Pengujian Hipotesis Pertama (H1) 

Hasil pengujian statistik Independent samples test terhadap hipotesis 

pertama (H1) yang menyatakan ada audit expectation gap antara pihak auditor 

BPK dengan pihak pengguna laporan keuangan daerah ditinjau dari sisi 

akuntabilitas dapat dilihat melalui tabel berikut ini: 
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Tabel 5.6.a 

Statistik Uji Hipotesis H1 

Independent samples test 

Rata-rata Akuntabilitas 

 

Hasil Pengujian hipotesis pertama (H1) pada tabel uji Independent samples 

test di atas menunjukan nilai sebesar 2,422 dengan nilai nilai signifikansi 0.157. 

Hasil ini berarti bahwa dengan nilai t-hitung > t-tabel (2,422 > 1.976) dan nilai sig 

0.157 > 0.05 maka hipotesis (H1) ditolak secara statistik. Hasil pengujian statistik 

ini dapat disimpulkan yang sekaligus merupakan jawaban terhadap masalah 

pertama bahwa tidak terdapatnya audit expectation gap antara auditor BPK 

dengan pengguna laporan keuangan daerah yang diwakili oleh Pemda, DPR, 

dan masyarakat/mahasiswa dari sisi akuntabilitas di provinsi Papua.  

Hasil penelitain ini juga sama dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Yandi (2013) di kota Jambi dengan memperoleh hasil yang sama, 

yaitu tidak terdapatnya audit expectation gap antara auditor dengan pengguna 

laporan keuangan dari sisi akuntabilitas. Temuan ini tidak memperoleh hasil yang 

sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusliyawati (2007) yang melakukan 

penelitian sama dengan menggunakan variabel akuntabilitas di daerah Pontianak 

(Kalimatan Barat) yang menemukan adanya audit expectation gap antara auditor 

dengan pengguna laporan keuangan.  

Temuan ini memperkuat pendapat Mardiasmo (2006:4) yang menyatakan 

dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian 

informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada 

Lower Upper

Equal variances assumed 2.422 148 0.157 1.344 0.946 0.524 3.213

Equal variances not assumed 2.350 103.821 0.180 1.344 0.996 0.631 3.320

Variabel

t-test for Equality of Means

t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence 

Interval of the 

Difference

AKUNTABILITAS
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pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Demikian juga 

diperkuat oleh data yang diperoleh dari BPKP provinsi Papua yang menyatakan 

opini WTP oleh BPK atas LK K/L/Pemda Tahun 2008 – 2013 menunjukkan 

peningkatan kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan seperti yang terlihat 

dalam tabel berikut: 

Tabel 5.6.b 

Opini Wtp Oleh BPK Atas LK K/L/Pemda  
Tahun 2008 – 2013 

 

 

 

 

 

                Sumber: BPK provinsi Papua 

 

Tabel di atas menunjukkan opini WTP dari BPK, dimana terjadi 

peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Kenaikan opini WTP, atau 

kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan negara, yang paling baik terjadi di 

tingkat K/L, kemudian menyusul di tingkat pemerintah provinsi Papua dan 

terakhir di tingkat pemerintah kabupaten/kota (http://www.bpkp.go.id). 

Kinerja dari BPK RI perwakilan provinsi Papua sendiri sebagai auditor 

eksternal pemerintah di provinsi Papua telah bekerja dengan semestinya dan 

memberikan laporan keuangan daerah yang telah diaudit atau telah diperiksa 

kepada publik kepada pihak2 yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. 

Transparansi penggunaan anggaran dapat diakses oleh pihak-pihak yang 

membutuhkan, di sertai oleh peran pemerintah daerah untuk melaporakan 

pertanggung-jawaban penggunaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja 

http://www.bpkp.go.id/
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Daerah) pada setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di 

wilayah kota Jayapura dan provinsi Papua. 

 

2.  Pengujian Hipotesis Kedua (H2). 

Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan Adanya audit expectation gap 

antara pihak auditor BPK dengan pihak pengguna laporan keuangan daerah 

ditinjau dari sisi materialitas tidak dapat dilanjutkan ke tahap analisa, karena 

dalam pengujian reliabilitas dengan menggunakan Pearson’s Correlation Product 

Moment, yang dilakukan sebelumnya dianggap tidak reliabel. Hipotesis kedua 

(H2) yaitu materialitas tidak dianggap reliabel dikarenakan jawaban dari 

responden pada setiap populasi tidak konsisten dan tidak stabil dari pertanyaan 

satu ke pertanyaan berikutnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan 

masalah kedua tidak dapat dianalisa jawabannya   

 

3. Pengujian Hipotesis Ketiga (H3). 

Hasil pengujian statistik Independent samples test terhadap hipotesis tiga 

(H3) yang menyatakan bahwa adanya audit expectation gap antara pihak auditor 

BPK dengan pihak pengguna laporan keuangan daerah ditinjau dari sisi bukti 

audit, hasilnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini: 

Tabel 5.7 

Statistik Uji Hipotesis H3 

Independent samples test 

Rata-rata Bukti Audit 

 

Lower Upper

Equal variances assumed 1.225 148 0.000 3.117 2.544 8.144 1.911

Equal variances not assumed 1.447 113.754 0.000 3.117 2.154 7.385 1.151

VARIABEL

t-test for Equality of Means

t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence 

Interval of the 

Difference

BUKTI AUDIT
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Hasil Pengujian hipotesis pertama (H3) pada table di atas menunjukan nilai 

t-hitung sebesar 1.225 dengan nilai signifikansi 0.000. Hasil ini berarti bahwa 

dengan nilai t-hitung < t-tabel (1.225 < 1,976) dan nilai sig 0.000 < 0.005 maka 

hipotesis (H3) diterima secara statistik. Hasil pengujian statistik ini dapat 

disimpulkan yang sekaligus merupakan jawaban terhadap masalah ketiga bahwa 

terdapat audit expectation gap antara auditor BPK dengan pengguna laporan 

keuangan daerah yang diwakili oleh Pemda, DPR, dan masyarakat/mahasiswa 

dari sisi bukti audit di provinsi Papua. 

Temuan penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang di 

lakukan oleh Yandi (2013) di kota Jambi memperoleh hasil yang sama yaitu 

terdapatnya audit expectation gap antara auditor dengan pengguna laporan 

keuangan dari sisi bukti audit. Audit expectation gap antara auditor dengan 

pengguna laporan keuangan terjadi dari sisi bukti audit di provinsi Papua, 

menurut peneliti sebagai akibat masih lemahnya sisi pengelolaan keuangan 

daerah.  

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pendapat Mulyadi (2002) yang 

menyatakan bahwa semua informasi yang mendukung angka-angka atau 

informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan 

oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya. Disebabkan di 

provinsi Papua dan kota Jayapura masih banyaknya bukti pertanggung jawaban 

yang tidak diserahkan kepada BPK.  

Kurangnya bukti pertanggungjawaban yang tidak diserahkan kepada 

BPK, sehingga membuat BPK sulit untuk melakukan pemeriksaan hal ini 

disampaikan oleh Frederik Iek (2015) sebagai Humas dan TU BPK RI 

(http://jayapura.bpk.go.id/?p=3471), tetapi BPK tetap mengeluarkan opini WTP 

pada LKPD kota Jayapura dan provinsi Papua tahun anggaran 2015. Hal ini 

disampikan pada kegiatan media workshop di Kantor BPK Perwakilan Provinsi 
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Papua, Senin (7/12/15). Sehingga berdampak pada ketidakpuasan masyarakat 

akan laporan keuangan dari sisi objektivitas. 

 

4. Pengujian Hipotesis Keempat (H4) 

Hasil pengujian statistic Independent samples test terhadap hipotesis 

keempat (H4) yang menyatakan bahwa ada audit expectation gap antara pihak 

auditor BPK dengan pihak pengguna laporan keuangan daerah ditinjau dari sisi 

pendapat wajar (free from bias and dishonesty), dapat dilihat melalui tabel di 

bawah ini: 

Tabel 5.8 

Statistik Uji Hipotesis H4 

Independent samples test 

Rata-rata Pendapat wajar (free from bias and dishonesty) 

 

 

Hasil Pengujian hipotesis keempat (H4) pada tabel di atas menunjukan 

nilai t-hitung sebesar 1.667 dengan nilai signifikan 0.000. Hasil ini berarti bahwa 

dengan nilai t-hitung < Nilai t-tabel (1.667 < 1.976) dan nilai signifikan 0.000 < 

0.05, maka hipotesis (H4) diterima secara statistik. Hasil pengujian statistik ini 

dapat disimpulkan yang sekaligus merupakan jawaban terhadap masalah 

keempat bahwa terdapat audit expectation gap antara auditor BPK dengan 

pengguna laporan keuangan daerah yang diwakili oleh Pemda, DPR, dan 

masyarakat/mahasiswa dari sisi pendapat wajar (free from bias and dishonesty)  

audit di provinsi Papua. 

Lower Upper

Equal variances assumed 1.667 148 0.000 2.478 0.029 0.642 3.314

Equal variances not assumed 1.709 133.278 0.000 2.478 0.014 0.669 3.287

Std. Error 

Difference

95% Confidence 

Interval of the 

Difference

VARIABEL

t-test for Equality of Means

PENDAPAT WAJAR

t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference
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Walaupun temuan penelitian ini searah dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Rusliyawati (2007) di kota Pontianak, provinsi 

Kalimantan Barat memperoleh hasil yang sama, yaitu terdapatnya audit 

expectation gap antara auditor dengan pengguna laporan keuangan dari sisi 

pendapat wajar (free from bias and dishonesty), namun demikian bertolak 

belakang dengan penelitian yang di lakukan Yandi (2013) yang melakukan 

penelitian sama dengan mengunakan variabel pendapat wajar (free from bias 

and dishonesty) di daerah Jambi menemukan bahwa tidak terdapat adanya audit 

expectation gap antara auditor dengan pengguna laporan keuangan.   

Temuan penelitian ini tidak sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik 

(SPAP) 2011, dan Standar Peraturan Keuangan Negara (SPKN) 2017, yang 

digunakan oleh BPK dengan menganut Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) 

dalam pemberian opini. Harapan publik sebagai pengguna laporan keuangan 

auditan dengan hasil yang di berikan oleh BPK mengenai opini WTP (Wajar 

Tanpa Pengecualian) pada LKPD provinsi Papua TA 2015 tidak sesuai, sehingga 

hasil dari penelitian ini terdapat indikasi audit expectation gap. 

 

5. Pengujian Hipotesis Kelima (H5)  

Hasil pengujian statistik Independent samples test terhadap hipotesis 

kelima (H5) yang menyatakan bahwa adanya audit expectation gap antara pihak 

auditor BPK dengan pihak pengguna laporan keuangan daerah ditinjau dari sisi 

integritas, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini: 
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Tabel 5.9 

Statistik Uji Hipotesis H5 
Independent samples test 

Rata-rata Integritas 

 
 

Hasil Pengujian hipotesis pertama (H5) pada tabel di atas menunjukan 

nilai t-hitung sebesar 1.218 dengan nilai signifikansi 0.003. Hasil ini berarti bahwa 

dengan nilai t-hitung < Nilai t-tabel (1.218 < 1.976) dan nilai sig 0.003 < 0.05, 

maka hipotesis (H5) diterima secara statistik. Hasil pengujian statistik 

Independent samples test ini dapat disimpulkan yang sekaligus merupakan 

jawaban terhadap masalah kelima bahwa terdapat audit expectation gap antara 

auditor BPK dengan pengguna laporan keuangan daerah yang diwakili oleh 

Pemda, DPR, dan masyarakat/mahasiswa dari sisi integritas di provinsi Papua. 

Walaupun temuan penelitian ini tidak sesuai dan tidak sejalan dengan 

Standar Profesioanl Akutansi Publik (SPAP) seksi 10 (sepuluh) mengenai 

integritas yang dikeluarkan oleh IAI tidak sejalan dengan apa yang terjadi di 

provinsi Papua dan kota Jayapura, namun sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nyoman (2016) menemukan bahwa integritas berpengaruh 

memoderasi pengaruh expecation gap positif pada kinerja auditor diterima. 

Terjadinya perbedaan pemahaman atau expectation gap pada integritas 

auditor menurut peneliti disebabkan karena auditor masih kurang memahami 

etika integritas yang tercantum pada SPAP seksi 10, sehingga publik menilai hal 

ini belum sesuai dengan keinginan mereka sebagai pengguna sekaligus 

pengamat laporan keuangan pemerintah.  

Lower Upper

INTEGRITAS Equal variances assumed 1.218 148.000 0.003 2.339 0.054 2.255 4.423
Equal variances not assumed 1.277 137.231 0.002 2.339 0.027 2.308 4.370

VARIABEL

t-test for Equality of Means

t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence 

Interval of the 

Difference
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6.  Pengujian Hipotesis Keenam (H6) 

 Hasil pengujian statistik Independent samples test terhadap hipotesis 

keenam (H6) yang menyatakan bahwa adanya audit expectation gap antara 

pihak auditor BPK dengan pihak pengguna laporan keuangan daerah ditinjau 

dari sisi objektivitas, dapat dilihat melalui table di bawah ini: 

Tabel 5.10 

Statistik Uji Hipotesis H6 

Independent samples test 
Rata-rata Objektivitas 

 

Hasil Pengujian hipotesis pertama (H6) pada table di atas menunjukan 

nilai t-hitung sebesar 3.559 dengan nilai signifikansi 0.001. Hasil ini berarti bahwa 

dengan nilai t-hitung < Nilai t-tabel (1.559 < 1.976) dan nilai sig 0.001 < 0.005 

maka hipotesis (H6) diterima secara statistik. Hasil pengujian statistik 

Independent samples test ini dapat disimpulkan yang sekaligus merupakan 

jawaban terhadap masalah keenam bahwa terdapat audit expectation gap antara 

auditor BPK dengan pengguna laporan keuangan daerah yang diwakili oleh 

Pemda, DPR, dan masyarakat/mahasiswa dari sisi objektivitas di provinsi Papua. 

Terdapatnya audit expectation gap antara auditor dengan pengguna 

laporan keuangan daerah  di provinsi Papua, dapat memberikan petunjuk bahwa  

walaupun sudah ada pernyataan umum yang dinyatakan dalam SPKN (Standar 

Pemeriksaan Keuangan Negara) 2007, yang menyatakan bahwa “Dalam semua 

hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan 

pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan 

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

Lower Upper

OBJEKTIVITAS Equal variances assumed 1.559 148.000 0.001 2.406 0.676 1.070 3.741

Equal variances not assumed 1.661 132.752 0.000 2.406 0.666 1.088 3.723

VARIABEL

t-test for Equality of Means

t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence 

Interval of the 

Difference
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SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) seksi 120, tidak sesuai 

dengan realita yang terjadi, yang seharusnya pernyatakan dalam SPKN menjadi 

pegangan oleh semua akuntan yang bekerja di sektor publik provinsi Papua dan 

kota Jayapura. Expectation gap terjadi pada sisi objektivitas provinsi Papua dan 

kota Jayapura disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat sebagai pengguna 

sekaligus pengamat laporan keuangan terhadap hasil laporan keuangan auditan 

yang dikeluarkan oleh BPK, hal ini didukung oleh hasil uji hipotesis pada variabel 

H3 yaitu bukti audit. Kurangnya bukti pertanggungjawaban yang tidak diserahkan 

kepada BPK, sehingga membuat BPK sulit untuk melakukan pemeriksaan hal ini 

disampaikan oleh Frederik Iek (2015) sebagai Humas dan TU BPK RI 

(http://jayapura.bpk.go.id),  tetapi BPK tetap mengeluarkan opini WTP pada 

LKPD kota Jayapura dan provinsi Papua tahun anggaran 2015. Sehingga 

berdampak pada ketidakpuasan masyarakat akan laporan keuangan dari sisi 

objektivitas. 

 

http://jayapura.bpk.go.id/
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BAB VI 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian data yang sudah dilakukan sebelumnya, 

maka diambil beberapa kesimpulan yang sekaligus merupakan jawaban 

terhadap pertanyaan penelitian yang telah diajukan dalam bab sebelumnya 

sebagai berikut:  

1. Tidak terdapatnya audit expectation gap antara auditor eksternal BPK 

dengan pengguna laporan keuangan daerah dari sisi akuntabilitas di provinsi 

Papua. 

2. Masalah ke 2 (materialitas) tidak dapat dianalisa jawabannya karena dalam 

pengujian reabilitas ditemukan hasilnya tidak reliabel.  

3. Terdapatnya audit expectation gap antara auditor eksternal BPK dengan 

pengguna laporan keuangan daerah dari sisi materialitas di provinsi Papua. 

4. Terdapatnya audit expectation gap antara auditor eksternal BPK dengan 

pengguna laporan keuangan daerah dari sisi pendapat wajar (free from bias 

and dishonesty) diprovinsi Papua.  

5. Terdapatnya audit expectation gap antara auditor eksternal BPK dengan 

pengguna laporan keuangan daerah dari sisi integritas di provinsi Papua. 

6. Terdapatnya audit expectation gap antara auditor eksternal BPK dengan 

pengguna laporan keuangan daerah dari sisi objektivitas di provinsi Papua.  

 

6.2 Keterbatasan 

 Secara empiris, peneliti sangat menyadari bahwa dalam penulisan ini 

pasti ada beberapa temuan yang belum mampu memberikan hasil yang sebenar-

benarnya atau akurat dalam menjawab semua permasalahan. Hal ini disebabkan 



81 
 

oleh kondisi responden, keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, dan hambatan-

hambatan yang dialami selama melakukan penelitian sehingga dapat 

mengganggu keakuratan informasi yang dihasilkan. Beberapa diantara 

keterbatasan tersebut adalah:  

1. Kesulitan peneliti untuk bertemu dengan responden yang telah ditentukan 

sebelumnya, ini disebabkan karena kesibukan masing-masing responden, ada 

yang memang sengaja untuk menghindar dengan berbagai alasan  

2. Periode dalam pengambilan data penelitian yang terlalu singkat dan beberapa 

hari raya yang ada di dalam beberapa bulan pengambilan data, sehingga hasil 

data yang diperoleh dan dihasilkan belum maksimal. 

3. Walaupun telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrument, 

kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini masih kental terhadap bias. 

Hal ini disebabkan karena peneliti sangat susah dalam menangkap jawaban-

jawaban responden tentang kondisi mereka (self report), sehingga dikuatirkan 

terjadi over estime’s dalam menilai mereka.  

4. Penelitian ini dilakukan hanya dalam satu wilayah saja (hanya provinsi Papua) 

sehingga hasilnya tidak bisa digenaralisasikan untuk dijadikan sebagai suatu 

teori, tetapi dapat dijadikan sebagai pembanding bagi peneliti-peneliti yang 

sejenis.  

 
6.3 Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang akan dituangkan dalam 

kesimpulan dan keterbatasan hasil penelitian di atas, maka oleh peneliti dapat 

memberikan beberapa saran kepada berbagai pihak sebagai berikut: 

1. Kepada Peneliti Lainnya 

a. Perlunya dilakukan penelitian lanjutan tentang expectation gap pada sektor 

publik dengan memasukan atau mengganti variable yang telah terpakai 
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atau tidak reliabel dengan fakto-faktor lainnya yang dapat menimbulkan 

expectation gap pada laporan keuangan antara auditor dengan pengguna 

laporan keuangan yang ada di sektor publik. 

b. Penelitian ini hanya dilakukan di kota Jayapura dan kantor provinsi Papua, 

oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian yang sama pada daerah-daerah 

kabupaten lainnya yang berada dalam provinsi Papua, agar dapat 

diperbandingakan mana daerah atau kabupaten yang masih terdapat 

perbedaan persepsi (gap) antara auditor dengan pengguna laporan 

keuangan. 

c. Menggunakan dimensi materialitas yang merupakan bagian konsep-

konsep audit, karena dalam penelitan ini dimensi materialitas tidak 

memenuhi uji reabilitas (Pearson’s Correlation Product Moment), maka 

pengujian yang dilakukan selanjutnya tidak menggunakan dimensi 

tersebut. Peneli berikutnya diharapkan menggunakan dimensi penelitian 

materialitas. 

2. Kepada Auditor BPK, Pengguna Laporan Keuangan (DPR, Pemdah, 

Masyarakat) 

a. Perlu adanya persamaan pandangan antara BPK dengan pengguna 

laporan keuangan, pengguna laporan keuangan juga harus memahami 

tugas pokok dari auditor BPK, yaitu untuk menyatakan suatu pendapat 

wajar atas suatu pemeriksaan laporan keuangan pemerintah. BPK juga 

harus merespon keinginan dari pengguna laporan keuangan dengan 

harapan yang besar, bukan hanya mengenai pendapat terhadap laporan 

keuangan saja. 

b. Perlu mempertimbangkan alternativ lain guna untuk menurunkan tingkat 

expectation gap di sektor publik yaitu dengan meningkatkan pemahaman 
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tentang pengauditan terhadap pemakai laporan keuangan daerah terutama 

anggota DPR, pemdah serta masyarakat. 

c. Pemerintah Daerah juga harus meningkatkan SDM (Sumber Daya 

Manusia) yang di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan 

menyekolahkan stafnya dan pegawai-pegawainya ke jenjang pendidikan 

tertentu, atau melakukan pelatihan-pelatihan mengenai tata cara dan 

peraturan-peratuan pengauditan ke pegawai-pegawai pemdah (Pemerintah 

Daerah). 

d. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai arti dan kegunaan dari transparansi 

laporan keuangan yang ada di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) 

atau pemerintah daerah kepada masyarakatnya sebagai artenatif agar 

masyarakat mengerti dan memahami cara membaca laporan keuangan 

daerah yang telah diauditan, sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi 

(Das Sollen dan Das Sein) dalam hal ini adalah gap. Kegiatan sosialisasi 

akan undang-undang yang berkaitan dengan pemeriksaan laporan 

keuangan, dan tanggung jawab auditor BPK sebagai auditor pemerintah 

perlu dilakukan. 
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