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 BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 

          Dewasa ini dunia usaha berkembang dengan pesatnya, terlebih lagi dengan 

telah diberlakukannya ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 2003 

menyebabkan semakin lancarnya arus barang dan jasa dari suatu negara ke negara 

lain yang pada akhirnya akan mendorong ekonomi suatu negara yang memiliki 

keunggulan kompetitif. Agar para pelaku di dalam dunia bisnis tetap survive di 

tengah ganasnya persaingan akibat era perdagangan bebas tersebut, para pelaku di 

dalam dunia bisnis membutuhkan suatu informasi yang berupa data yang terolah 

sehingga dapat digunakan untuk membuat kesimpulan, argumen, ramalan, 

keputusan dan tindakan. Salah satu data informasi yang diperlukan ialah informasi 

akuntansi. 

          Informasi akuntansi, seperti laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil 

dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi 

antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data atau aktivitas suatu perusahaan.  

         Laporan keuangan tersebut berisi informasi mengenai posisi aktiva, hutang 

dan modal serta gambaran kinerja suatu perusahaan. Pihak–pihak yang 

berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan suatu 

perusahaan adalah para pemilik perusahaan, manajer perusahaan yang 

bersangkutan, kreditor, investor dan pemerintah. Karena laporan keuangan 

tersebut dibuat oleh manajemen  perusahaan, maka mungkin saja terjadi laporan 
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keuangan dinyatakan secara tidak benar baik disengaja maupun tidak disengaja. 

Hal tersebut dapat mengakibatkan kesalahan informasi bagi para pengguna 

laporan keuangan, dalam hal ini diperlukanlah peran dari akuntan publik. 

          Profesi akuntan publik di Indonesia mengalami perkembangan signifikan 

sejak awal tahun tujuh puluhan, dengan adanya perluasan kredit–kredit perbankan 

kepada perusahaan. Bank–bank ini mewajibkan nasabah yang menerima kredit 

dalam jumlah tertentu untuk menyerahkan secara periodik laporan keuangan yang 

telah diaudit oleh akuntan publik. Umumnya perusahaan–perusahaan swasta di 

Indonesia baru memerlukan jasa audit profesi akuntan publik jika kreditor 

mewajibkan mereka menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh 

akuntan publik (Mulyadi dan Kanaka, 1998: 3).  

          Dewasa ini pihak banklah yang akan berusaha mencari nasabah (customer 

oriented) bukan para nasabah yang mencari bank (bank oriented). Dalam 

persaingan yang semakin tinggi tersebut, ketergantungan pihak bank pada laporan 

keuangan yang dapat dipercaya menjadi semakin tinggi pula. Disinilah peran 

akuntan  publik menjadi sangat penting untuk memberikan penilaian terhadap 

laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut tidak memberikan informasi 

yang menyesatkan kepada pemakai laporan keuangan. 

          Penyusunan suatu standar yang mengatur segala sesuatu tentang akuntan 

publik dimaksudkan agar akuntan publik dalam melakukan tugasnya mempunyai 

pedoman yang baku. Di Indonesia hal tersebut diatur dalam Standar Profesional 

Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 

Kalau di Amerika Serikat standar ini bernama Statement on Auditing Standards 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 3 

(SAS) yang dikeluarkan oleh Auditing Standards Board (ASB) yaitu badan yang 

mengeluarkan standar auditing di Amerika Serikat. 

          Tugas, proses, batasan, dan tanggung jawab auditor sudah jelas bagi para 

auditor karena adanya standar tersebut. Tetapi lain halnya dengan pandangan 

masyarakat dan para pemakai laporan keuangan yang mungkin mempunyai 

pandangan yang lain mengenai auditor, tugas, proses dan tanggung jawab auditor. 

Porter (1993: 49) dalam Candra (2001) mengemukakan betapa banyak peran yang 

diharapkan publik kepada auditor. Peran tersebut tentu saja menimbulkan 

konsekuensi berupa tanggung jawab auditor. Guy dan Sullivan (1988) 

mendefinisikan expectation gap sebagai perbedaan antara apa yang masyarakat 

dan para pemakai laporan keuangan percayai atau harapkan dari auditor dengan 

apa yang auditor yakini tentang tanggung jawab mereka. 

          Guy dan Sullivan menggambarkan beberapa pandangan publik atau 

pengguna jasa laporan keuangan terhadap akuntan publik atau auditor mampu 

memberikan harapan dan tuntutan di bawah ini : 

1. Bertanggung jawab mendeteksi, melaporkan kecurangan dan tindakan illegal. 

2. Memperbaiki keefektifan audit, yaitu perbaikan pendeteksian salah saji 

material. 

3. Mengkomunikasikan pada pemakai laporan keuangan informasi yang lebih 

berguna tentang sifat dan hasil proses audit, termasuk peringatan awal tentang 

kemungkinan kegagalan bisnis. 

4. Mengkomunikasikan dengan lebih jelas kepada komite audit atau yang 

bertanggung jawab terhadap pelaporan keuangan yang dipercaya. 
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          Kesenjangan harapan (expectation gap) ini bila dibiarkan akan 

mengakibatkan suatu konflik antara auditor dengan para pemakai laporan 

keuangan dan masyarakat. Konflik yang lama kelamaan bisa berakhir dengan 

adanya tuntutan hukum terhadap Kantor Akuntan Publik. Publik atau pengguna 

laporan keuangan mengharapkan adanya suatu jaminan mutlak. Sedangkan 

menurut auditor tanggung jawab yang mereka pikul bukanlah jaminan mutlak 

tetapi jaminan yang wajar. Tanggung jawab yang wajar ini maksudnya adalah 

auditor bukan mencari kebenaran absolut, tetapi mencari data untuk meyakinkan 

kelayakan laporan keuangan (Kosasih, 1982). Perbedaan pandangan dari kedua 

belah pihak inilah yang disebut expectation gap. 

          Penelitian sebelumnya mengenai audit expectation gap ini telah banyak 

dilakukan oleh peneliti. Penelitian itu umumnya apakah ada perbedaan persepsi 

mengenai peran dan tanggung jawab auditor. Penelitian itu diantaranya dilakukan 

oleh Guy dan Sullivan (1988) yang meneliti mengenai pengaruh pembuatan 

standar auditing terhadap tingkat expectation gap. Dari hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pembuatan standar mampu memperkecil tingkat expectation 

gap, meskipun belum bisa menghilangkan sama sekali. Humphrey dkk (1993) 

menganalisa secara komparatif antara profesi akuntan publik dengan para 

pengguna di Inggris berkaitan dengan fungsi dan kinerja auditor di negara itu. 

          Benau, Garcia dan Turley (1993) melakukan analisa secara komparatif 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Humphrey tetapi dilakukan di dua negara 

yaitu Spanyol dan Inggris. Fakta yang diperoleh menunjukkan adanya perbedaan 

tingkat expectation gap di kedua negara tersebut. Spanyol mempunyai tingkat 

expectation yang lebih dalam dibandingkan Inggris. Di Indonesia penelitian 
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mengenai expectation gap ini dilakukan oleh Yeni (2001) tentang persepsi 

mahasiswa, auditor dan pemakai laporan keuangan terhadap peran dan tanggung 

jawab auditor, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi antara 

mahasiswa dengan auditor, ada perbedaan persepsi antara auditor dan pemakai 

laporan keuangan, serta terdapat perbedaan persepsi diantara ketiganya. Penelitian 

tentang persepsi terhadap peran dan tanggung jawab auditor juga dilakukan oleh 

Candra (2001), yang hasilnya tidak ada perbedaan persepsi antara mahasiswa 

akuntansi dengan mahasiswa non akuntansi dengan latar belakang pendidikan 

ekonomi terhadap peran auditor, dan terdapat perbedaan persepsi terhadap 

tanggung jawab auditor. 

          Noviningtiyas (2002) melakukan penelitian mengenai persepsi auditor dan 

pemakai laporan keuangan, yaitu manajer keuangan dan manajer puncak 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi diantara auditor dan manajer 

keuangan serta manajer puncak terhadap peran dan tanggung jawab auditor. 

          Walaupun penelitian mengenai expectation gap ini telah banyak dilakukan, 

tetapi peran dan tanggung jawab auditor akan terus berkembang sesuai dengan 

tuntutan kebutuhan pemakai jasa profesi tersebut. Maka dari itu diperlukanlah 

penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi adanya audit expectation gap ini.   

          Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yeni (2001) 

dan Noviningtiyas (2002). Letak perbedaan pada penentuan sampel dan jumlah 

variabel penelitian yang digunakan. Sampel yang digunakan oleh Yeni (2001) 

adalah mahasiswa, auditor dan pemakai laporan keuangan yaitu investor. 

Noviningtiyas (2002) sampelnya adalah auditor dan pemakai laporan keuangan 

yaitu manajer keuangan dan manajer puncak. Di dalam penelitian ini sampel yang 
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digunakan adalah dari kelompok pihak perbankan, yaitu manajer bagian kredit, 

sebagai pemakai laporan keuangan serta auditor. Pihak perbankan dijadikan 

sebagai  sampel mewakili pemakai laporan keuangan karena laporan keuangan 

auditan lebih banyak digunakan oleh kreditur. Pihak perbankan sebelum 

menyalurkan kredit kepada calon debitur tentunya membutuhkan informasi, 

termasuk informasi keuangan. Agar laporan keuangan tersebut tidak memberikan 

informasi yang menyesatkan, diperlukanlah jasa dari akuntan publik.  

          Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pengembangan 

lebih lanjut dari instrumen yang digunakan oleh Yeni (2001) dan Noviningtiyas 

(2002) dengan memasukkan variabel tanggung jawab auditor terhadap profesi. 

Peneliti berpendapat bahwa sebagai anggota suatu profesi auditor juga harus 

tunduk kepada aturan–aturan di dalam organisasi profesinya. Seperti yang 

dikatakan Candra (2001) selain mempunyai tanggung jawab kepada pengguna 

jasanya dan masyarakat, auditor juga harus bertanggung jawab terhadap 

profesinya. Tanggung jawab itu meliputi patuh terhadap standar / ketentuan yang 

telah disepakati oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), termasuk tanggung jawab 

untuk mematuhi Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU), Standar 

Auditing (SA) yang ditetapkan IAI, dan Kode Etik Akuntan Indonesia (SPAP 

Seksi: 110).  

          Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai expectation gap ini, 

karena dengan semakin ketatnya persaingan di dalam dunia bisnis, menyebabkan 

tuntutan pihak perbankan (sebagai pemakai laporan keuangan auditan) terhadap 

peran dan tanggung jawab auditor semakin meningkat pula. Sedangkan menurut 

auditor tanggung jawab yang mereka pikul bukanlah jaminan mutlak tetapi 
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jaminan yang wajar. Hal inilah yang dapat menimbulkan expectation gap antara 

auditor dengan pengguna jasa akuntansi (Porter, 1993: 4). Berdasarkan uraian 

yang telah dikemukakan diatas maka peneliti mengambil judul “Persepsi Pihak 

Perbankan Dan Auditor Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Auditor”. 

 

B. Perumusan Masalah 
 
          Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, permasalahan 

pokok yang akan diteliti adalah, “Apakah terdapat perbedaan persepsi antara 

pihak perbankan dan auditor terhadap peran dan tanggung jawab auditor ? ” 

 

C. Tujuan Penelitian 
 
          Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan persepsi 

antara pihak perbankan dan auditor terhadap peran dan tanggung jawab auditor. 

 

D. Manfaat Penelitian 
 
Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan bagi : 

1. Organisasi profesi, khususnya profesi akuntan publik untuk meminimalisir 

gap antara profesi dan masyarakat sebagai pemakai laporan keuangan. 

2. Masyarakat khususnya pihak perbankan sebagai pemakai jasa akuntan publik, 

penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang peran dan tanggung 

jawab yang dipikul  profesi akuntan publik sehingga diharapkan pemahaman 

dan kepercayaan mereka terhadap profesi akuntan publik semakin meningkat. 
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3. Sebagai suatu bentuk referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan expectation gap. 

 
 
E. Sistematika Pembahasan 
 
          Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi ke dalam lima bab. 

Kelima bab itu antara lain : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah,  

tujuan dan manfaat penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini memuat tinjauan pustaka atas teori-teori yang dianggap 

relevan untuk dijadikan landasan yang digunakan untuk mencapai 

tujuan penelitian, yang kemudian akan disusun menjadi suatu 

kerangka pemikiran. Pada akhir bab ini akan dikemukakan 

mengenai penjelasan hipotesis yang akan digunakan oleh penulis 

untuk membuktikan hasil penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Bab ini membahas tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan 

sampel, pengukuran variabel penelitian, metode pengumpulan data, 

instrumen penelitian, metode pengujian dan analisis data. 

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN 

  Bab ini berisi analisis data yang telah diperoleh dengan        

menggunakan alat analisis yang telah ditentukan. 
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BAB V :  HASIL DAN KESIMPULAN 

    Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan hasil                                 

penelitian dan saran-saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Auditor dan Kegiatannya 
 
          Auditor adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam menghimpun dan 

menafsirkan bukti pemeriksaan. Pemeriksaan bukti dilakukan untuk menentukan 

apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan dalam kriteria yang 

telah ditetapkan yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum dan pelaksanaan 

pekerjaan harus sesuai dengan standar pemeriksaan yaitu standar profesional 

akuntan publik (Arens & Loebbecke, 1996). 

          Mulyadi dan Kanaka (1998), menguraikan orang atau kelompok yang 

melaksanakan audit dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan sebagai berikut 

ini : 

1.  Auditor Independen 

Adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat 

umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh 

kliennya. 

2.  Auditor Pemerintah 

Adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas 

pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan 

oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban 

keuangan yang ditujukan kepada pemerintahan. 
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3.  Auditor Intern 

Adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun 

perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan bahwa kebijakan 

dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, 

menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, 

menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta 

menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian 

organisasi. 

          Kegiatan yang dapat dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain 

(Mulyadi dan Kanaka, 1998) sebagai berikut ini : 

1). Jasa Atestasi 

          Adalah jasa yang dilakukan oleh KAP dalam mengeluarkan suatu 

pernyataan pendapat / pertimbangan orang yang independen dan kompeten 

tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang signifikan, 

dan kriteria yang telah ditetapkan jasa atestasi profesi akuntan publik dapat 

dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu : 

a.  Auditing 

      Jasa auditing mencakup pemerolehan dan penilaian bukti yang mendasari           

laporan keuangan historis suatu entitas yang berisi asersi yang dibuat oleh  

manajemen entitas tersebut. 

b.   Pemeriksaan  (examination) 

      Adalah jasa lain yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik yang berupa    

pernyataan suatu pendapat tentang kesesuaian asersi yang dibuat oleh 

pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan. 
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c.    Review 

      Jasa review terutama berupa permintaan keterangan dan prosedur analisis 

terhadap informasi keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk 

memberikan keyakinan negatif atas asersi yang terkandung dalam 

informasi keuangan tersebut. 

d.   Prosedur yang disepakati 

      Lingkup pekerjaan yang dilakukan dalam jasa ini lebih sempit 

dibandingkan dengan auditing dan pemeriksaan. 

2).  Jasa Non atestasi 

          Adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak 

memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk 

lain keyakinan. Jenis jasa non atestasi yang dihasilkan seperti jasa kompilasi, 

jasa perpajakan dan jasa konsultasi manajemen. 

 
 
 
B. Akuntan Publik Sebagai Suatu Profesi 
 
          Joseph Glickauf dalam Rahmawati (2002) mengemukakan karakteristik 

suatu profesi adalah sebagai berikut ini : 

1. Suatu profesi menawarkan jasa keahlian yang tinggi dan masyarakat pada 

umumnya tidak mampu. 

2. Suatu profesi mempunyai pendidikan yang sangat memadai. 

3. Suatu profesi mempunyai tanggung jawab atas pekerjaannya. 

4. Suatu profesi mempunyai anggota yang integritas tidak disangsikan. 

5. Suatu profesi mempunyai kode etik yang memuat standar pelaksanaan profesi. 

6. Suatu profesi dibutuhkan untuk analisis dan pengembangan pemecahan. 
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7. Suatu profesi membutuhkan pendidikan berkelanjutan. 

8. Suatu profesi ditugasi mempelopori jalan keluar hal-hal baru. 

9. Suatu profesi tidak semata-mata dimotivasi oleh pertimbangan moneter. 

10. Suatu profesi mempunyai organisasi profesi. 

          Berdasarkan sepuluh karakteristik suatu profesi tersebut, maka akuntan 

dapat dikategorikan sebagai suatu profesi. Standar umum pertama mengatur 

persyaratan keahlian auditor dalam menjalankan profesinya. Auditor harus 

menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup dalam praktek akuntansi 

dan teknik auditing. Syarat-syarat bagi setiap orang yang ingin terjun dalam 

profesi akuntan publik diatur dalam UU No. 34 tahun 1954, yaitu : 

1.  Akuntan harus sarjana lulusan Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Negeri 

atau mempunyai ijasah yang disamakan. 

2.  Akuntan tersebut harus terdaftar dalam register negara yang diselenggarakan 

oleh Departemen Keuangan dan memperoleh ijin menggunakan gelar akuntan, 

dan 

3.  Menjalankan pekerjaan auditor dengan memakai nama kantor, biro akuntan, 

atau nama lain yang memuat nama akuntan atau akuntansi hanya diijinkan jika 

pemimpin kantor atau biro tersebut dipegang oleh seorang atau beberapa 

orang akuntan. 

 
 
 
C. Peran dan Tanggung Jawab Auditor 
 
          Peran auditor berarti tugas-tugas atau jasa-jasa yang diberikan auditor 

dalam bidang-bidang yang diterjuninya. Sedangkan tanggung jawab auditor dapat 

diartikan sebagai kewajiban dari auditor untuk melaksanakan tugas sebagai 
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konsekuensi dari peran yang diterjuninya secara sungguh-sungguh disertai 

jaminan atas terselesainya tugas itu. (Candra, 2001). 

          Peran dan tanggung jawab auditor saat ini dirasakan semakin luas, sesuai 

dengan perkembangan kemajuan dan didukung juga oleh perhatian pemerintah. 

Hal ini sangat jelas terlihat setelah dibuka kembali pasar modal Indonesia yang 

diwarnai dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang menjual sahamnya di 

pasar modal. Perkembangan pasar modal Indonesia merupakan pendorong 

berkembangnya profesi akuntan publik di Indonesia. 

          Mulyadi dan Kanaka (1998), berpendapat ada dua tanggung jawab yang 

harus dipikul oleh akuntan publik dalam menjalankan pekerjaan profesionalnya : 

1). Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugasnya. 

2). Menjaga mutu pekerjaan profesionalnya.  

          Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI), merupakan pedoman baku bagi akuntan publik dalam 

menjalankan tugasnya. Berikut ini uraian mengenai peran dan tanggung jawab 

yang harus dipikul auditor yang merupakan harapan masyarakat: 

 

1.  Tanggung Jawab Mendeteksi dan Melaporkan Kekeliruan dan 

Ketidakberesan, Terutama Kecurangan  (Fraud). 

          Istilah kekeliruan (error) berarti salah saji (misstatement) atau hilangnya 

jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja (SPAP 

Seksi: 316). Kekeliruan dapat berupa : 

a.  Kekeliruan dalam pengumpulan atau pengolahan data akuntansi yang dipakai 

sebagai dasar pembuatan laporan keuangan. 
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b.  Estimasi akuntansi salah yang timbul sebagai akibat kekhilafan atau 

penafsiran salah terhadap prinsip akuntansi yang menyangkut jumlah, 

klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. 

          Sedangkan ketidakberesan (irregularities) adalah salah saji atau hilangnya 

jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang disengaja. 

Ketidakberesan mencakup kecurangan dalam pelaporan keuangan yang dilakukan 

untuk menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan, yang seringkali disebut 

kecurangan manajemen, dan penyalahgunaan aktiva, yang seringkali disebut 

unsur penggelapan. Ketidakberesan dapat terdiri dari : 

a.  Perbuatan yang mengandung unsur manipulasi, pemalsuan atau pengubahan 

catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang merupakan sumber untuk 

pembuatan laporan keuangan. 

b.  Penyajian salah atau penghilangan dengan sengaja peristiwa, transaksi atau 

informasi signifikan lainnya. 

c.   Penerapan salah prinsip akuntansi yang dilakukan dengan sengaja. 

          Theft Act dalam Rasuli M (2000), menguraikan bahwa yang termasuk fraud 

adalah penggelapan yang mencakup berbagai jenis kecurangan antara lain 

penipuan yang disengaja, pemalsuan rekening, praktik korupsi dan lain-lain. 

Fraud terjadi dimana seseorang memperoleh kekayaan atau keuntungan keuangan 

melalui kecurangan. 

          Faktor utama yang membedakan antara kekeliruan dengan ketidakberesan 

terletak pada penyebab salah saji laporan keuangan yang melandasinya bersifat 

sengaja atau tidak. Auditor harus menentukan resiko bahwa suatu kekeliruan dan 

ketidakberesan kemungkinan menyebabkan laporan keuangan berisi salah saji 
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material. Berdasarkan penentuan ini, auditor harus merancang auditnya untuk 

memberikan keyakinan memadai bagi pendeteksian kekliruan dan ketidakberesan 

material bagi laporan keuangan. 

          Penentuan resiko salah saji laporan keuangan mengharuskan auditor 

memahami karakteristik kekeliruan dan ketidakberesan dan kerumitan kaitan antar 

berbagai karakteristik tersebut. Berdasarkan pemahamannya tersebut, auditor 

merancang prosedur audit yang cocok dan mengevaluasi hasilnya. 

          Auditor harus menerapkan (a) keseksamaan di dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian hasil prosedur auditnya, dan (b) derajat skeptisme 

profesional (profesional skepticism) yang semestinya untuk memberikan 

keyakinan memadai bahwa kekeliruan / ketidakberesan akan terdeteksi. Karena 

pendapat auditor atas laporan keuangan didasarkan atas konsep keyakinan 

memadai (reasonable assurance), maka auditor bukan merupakan penjamin 

penuh dan dengan demikian laporannya bukan merupakan keyakinan penuh 

bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Oleh karena itu, penemuan 

kemudian bahwa salah saji material terdapat dalam laporan keuangan bukan 

dengan sendirinya merupakan bukti tidak memadainya perencanaan dan 

pelaksanaan auditnya, atau pertimbangan auditor. 

 

2. Tanggung Jawab Menghindari Konflik dan Mempertahankan Sikap 

Independensi. 

          Independen artinya tidak mudah dipengaruhi, karena auditor melaksanakan 

pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia berpraktik 

sebagai auditor intern). Dengan demikian, auditor tidak dibenarkan memihak 
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kepada kepentingan siapapun, sebab bilamana tidak demikian halnya, 

bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang auditor miliki, ia akan 

kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk 

mempertahankan kebebasan pendapatnya (SPAP, Seksi: 220). 

          Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor independen 

sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan 

masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi sikap auditor 

ternyata berkurang, bahkan kepercayaan masyarakat dapat juga menurun 

disebabkan oleh keadaan yang oleh mereka berpikiran sehat (reasonable) 

dianggap dapat mempengaruhi sikap independen tersebut. Untuk menjadi 

independen, auditor harus secara intelektual jujur. Untuk diakui pihak lain sebagai 

orang yang independen, ia harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya 

dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah itu manajemen 

perusahaan atau pemilik perusahaan. 

          Apabila seorang auditor yang mempunyai kepentingan keuangan yang 

cukup besar dalam perusahaan yang diauditnya; mungkin ia benar-benar tidak 

memihak dalam menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan tersebut, namun 

bagaimana pun  juga masyarakat tidak akan percaya bahwa ia bersikap jujur dan 

tidak memihak. Auditor independen tidak hanya berkewajiban mempertahankan 

fakta bahwa ia independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaan yang dapat 

menyebabkan pihak luar meragukan sikap independensinya. 

          Profesi akuntan publik telah menetapkan dalam Kode Etik Akuntan 

Indonesia, agar anggota profesi menjaga dirinya dari kehilangan persepsi 

independensi dari masyarakat. Anggapan masyarakat terhadap independensi 
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auditor ditekankan disini karena pemilikan independensi secara instrinsik 

merupakan masalah mutu pribadi bukan merupakan suatu aturan yang dirumuskan 

untuk dapat diuji secara obyektif. Sepanjang persepsi independensi ini 

dimasukkan kedalam etika profesional, hal ini akan mengikat auditor independen 

menurut ketentuan profesi. 

Kosasih (2000) berpendapat, konsepsi independensi adalah dwi tunggal, yaitu : 

1). Independen adalah pentaatan terhadap norma atau peraturan objektif yang 

mengatur hubungan auditor dengan klien, masyarakat dan sesama auditor. 

2). Independensi adalah suatu keadaan pikiran dan suatu manifestasi integritas 

(kejujuran) yang ditantang oleh suatu hal yang tertentu seperti kegagalan 

memuat pengungkapan yang cukup. 

 

3.  Tanggung Jawab Mengkomunikasikan kepada Pemakai Laporan 

Keuangan Informasi yang Lebih Berguna tentang Sifat dan Hasil Proses 

Audit, Serta Memberi Peringatan Awal tentang Kemungkinan Kegagalan 

Bisnis (GoingConcern). 

          Selama melaksanakan audit, auditor mungkin mengetahui persoalan yang 

menyangkut struktur pengendalian intern yang perlu diketahui oleh komite audit 

atau yang setara dengannya. Kondisi yang dapat dilaporkan adalah persoalan yang 

menarik perhatian auditor, yang menurut pertimbangannya harus 

dikomunikasikan kepada komite audit karena merupakan kekurangan yang 

material dalam rancangan atau pelaksanaan struktur pengendalian intern, yang 

berakibat buruk terhadap kemampuan organisasi tersebut dalam mencatat, 

mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan data keuangan yang konsisten 
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dengan penegasan manajemen dalam laporan keuangan. Kekurangan demikian 

dapat mencakup unsur-unsur struktur pengendalian intern dalam aspek (a) 

Lingkungan pengendalian, (b) Sistem akuntansi, atau (c) Prosedur pengendalian 

(SPAP, Seksi : 325). 

          Auditor mungkin juga mengidentifikasi persoalan yang menurut 

pertimbangannya, bukan merupakan kondisi yang dapat dilaporkan sebagai mana 

yang didefinisikan di atas. Namun auditor mungkin memutuskan untuk 

mengkomunikasikan persoalan demikian bagi kepentingan manajemen (dan bagi 

penerima laporan audit lainnya, yang semestinya). 

          Tujuan auditor dalam mengaudit laporan keuangan adalah untuk 

menyatakan pendapat atas laporan keuangan satuan usaha secara keseluruhan. 

Auditor tidak berkewajiban mencari kondisi yang dapat dilaporkan Namun, 

auditor mungkin menemukan kondisi yang dapat dilaporkan melalui 

pertimbangannya atas unsur-unsur struktur pengendalian intern, penerapan 

prosedur audit terhadap saldo dan transaksi, atau mungkin dengan cara lain 

selama pelaksanaan audit. Ditemukan atau tidaknya kondisi yang dapat dilaporkan 

akan berbeda antara satu penugasan dengan penugasan yang lain, karena 

dipengaruhi oleh sifat dan luas prosedur audit serta faktor-faktor lainnya seperti 

ukuran satuan usaha, kerumitan dan sifat serta keanekaragaman kegiatan 

usahanya. 

          Penentukan mengenai permasalahan apa saja yang merupakan kondisi yang 

dapat dilaporkan, auditor harus mempertimbangkan berbagai faktor yang 

berhubungan dengan satuan usaha tersebut, seperti ukuran, kerumitan dan 

keanekaragaman aktivitas, struktur organisasi, dan karakteristik pemilikan. 
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          Sewaktu menentukan lingkup auditnya, auditor dan kliennya mungkin 

membicarakan struktur pengendalian intern dan berfungsi atau tidaknya 

pengendalian tersebut. Klien mungkin meminta auditor untuk waspada terhadap 

permasalahan tertentu dan untuk membahas kondisi yang tidak biasa. Auditor 

sebaiknya juga melaporkan masalah lain, yang menurut penilaiannya, berguna 

untuk manajemen, walaupun tanpa permintaan khusus untuk itu. 

          Lingkup yang disepakati bersama antara auditor dan klien untuk 

melaporkan kondisi yang ditemukan dapat meliputi, misalnya pelaporan persoalan 

yang tidak sepenting dibandingkan dengan yang diuraikan di atas, adanya kondisi 

yang dikemukakan oleh klien, atau hasil penyelidikan lebih lanjut dari 

permasalahan yang ditemukan untuk mengidentifikasikan penyebabnya. Dalam 

lingkup yang demikian auditor diminta untuk mengunjungi lokasi tertentu, 

menilai prosedur pengendalian tertentu, atau melaksanakan prosedur tertentu yang 

tidak direncanakan sebelumnya. 

          Terkait dengan kelangsungan hidup suatu satuan usaha, jika auditor 

berkesimpulan terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan satuan usaha 

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, 

auditor harus mempertimbangkan dampak yang kemungkinan timbul atas laporan 

keuangan dan cukup atau tidaknya pengungkapannya (SPAP, Seksi: 341). 

Beberapa informasi yang dapat diungkapkan meliputi : 

a. Kondisi atau peristiwa yang menimbulkan kesangsian besar mengenai 

kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

dalam jangka waktu pantas. 

b. Dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kondisi atau peristiwa tersebut. 
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c. Evaluasi manajemen terhadap signifikan atau tidaknya kondisi atau peristiwa 

dan faktor-faktor yang melemahkan dampak negatifnya. 

d. Kemungkinan dihentikannya operasi satuan usaha. 

e. Rencana manajemen (termasuk informasi keuangan prospektif yang relevan). 

f. Informasi mengenai kemungkinan pulihnya kembali keadaan satuan usaha, 

atau klasifikasi aktiva yang dicatat atau jumlah atau klasifikasi utang. 

          Carmichael (1972) dalam Yeni (2001) membagi masalah going concern 

atas dua: pertama, masalah keuangan, meliputi kekurangan likuiditas dan ekuitas, 

penunggakan utang, kesulitan memperoleh dana. Kedua, masalah operasi, 

meliputi kerugian operasi terus menerus, prospek pendapatan meragukan, 

kemampuan operasi terancam, dan pengendalian yang lemah atas operasi. 

          Ketentuan di dalam standar auditing, mengharuskan auditor untuk 

mengatakan dalam laporannya apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai 

dengan prinsip akuntansi berterima umum. Penyajian yang layak bukan 

merupakan jaminan bahwa perusahaan klien akan dapat berlangsung terus. 

          Standar Profesional Akuntan Publik Seksi 341 menyatakan, jika hasil 

evaluasi yang dilakukan mengidentifikasi  adanya ancaman terhadap 

kelangsungan hidup perusahaan, auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen 

untuk memperbaiki kondisi tersebut. Bila ternyata tidak memuaskan auditor boleh 

tidak memberikan pendapat dan perlu diungkapkan. 
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4.Tanggung Jawab Menemukan Tindakan Melanggar Hukum Klien. 

          Istilah unsur pelanggaran hukum dalam hal ini berarti pelanggaran terhadap 

hukum atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Unsur tindakan 

melanggar hukum oleh klien adalah unsur tindakan pelanggaran yang dapat 

dihubungkan dengan satuan usaha yang laporan keuangannya diaudit, atau 

tindakan manajemen atau karyawan yang bertindak atas nama satuan usaha. 

Pengertian unsur pelanggaran hukum oleh klien tidak termasuk pelanggaran 

perorangan yang dilakukan manajemen dan karyawan satuan usaha yang tidak 

berkaitan dengan kegiatan bisnis satuan usaha (SPAP, Seksi: 317). 

          Penentuan apakah secara nyata suatu perbuatan disebut melanggar hukum 

biasanya di luar kompetensi profesional seorang auditor. Auditor dalam 

hubungannya dengan penyajian laporan keuangan menempatkan dirinya sebagai 

pihak yang cakap dalam akuntansi dan auditing. Latihan, pengalaman, dan 

pemahaman auditor atas usaha klien dan lingkungan industrinya dapat 

memberikan dasar guna mengenali adanya perbuatan klien yang merupakan unsur 

pelanggaran hukum. Namun, penentuan apakah suatu perbuatan merupakan 

pelanggaran hukum atau bukan biasanya didasarkan atas hasil penilaian atau 

nasihat ahli hukum yang telah mempelajari pokok persoalannya dan memiliki 

keahlian untuk itu atau penentuannya menunggu sampai adanya keputusan 

pengadilan. 

          Auditor biasanya mempertimbangkan hukum dan peraturan yang 

dipahaminya sebagai hal yang memiliki pengaruh langsung dan material dalam 

penentuan jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan. Sebagai 

contoh, peraturan perpajakan mempengaruhi besarnya accrual dan besarnya 
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jumlah yang diperlakukan sebagai biaya dalam suatu periode akuntansi; demikian 

pula halnya dengan penerapan hukum dan peraturan akan mempengaruhi jumlah 

piutang pendapatan dalam kontrak kerja dengan pihak pemerintah. Namun, 

auditor lebih mempertimbangkan hukum dan peraturan dari sudut pandang 

hubungan hukum dan peraturan dengan tujuan audit yang ditentukan atas dasar 

pernyataan dalam laporan keuangan, daripada tinjauan semata-mata dari sudut 

pandang hukum. Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi dan melaporkan salah 

saji sebagai akibat adanya unsur pelanggaran hukum yang berdampak langsung 

dan material terhadap penentuan jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan 

keuangan adalah sama dengan tanggung jawab auditor untuk mendeteksi adanya 

kesalahan dan ketidakberesan seperti yang diuraikan dalam Standar Auditing 

Seksi 327 (PSA No. 32). 

          Auditor harus waspada terhadap adanya kemungkinan bahwa unsur 

pelanggaran hukum telah terjadi. Jika ada informasi spesifik yang menarik 

perhatian auditor yang memberikan indikasi tentang adanya kemungkinan unsur 

pelanggaran hukum yang mungkin menimbulkan dampak material tidak langsung 

terhadap laporan keuangan, maka auditor berkewajiban melaksanakan prosedur 

audit yang dirancang secara khusus untuk meyakinkan apakah unsur pelanggaran 

hukum telah dilakukan atau tidak. Namun, mengingat karakteristik unsur 

pelanggaran hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, perlu disadari bahwa 

suatu audit yang dilakukan berdasarkan standar auditing tidak menjamin bahwa 

unsur pelanggaran hukum akan terdeteksi atau berbagai kewajiban bersyarat akan 

berhasil diungkapkan. 
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          Auditor harus waspada terhadap adanya kemungkinan unsur pelanggaran 

hukum (illegal act) oleh klien. Tetapi bukan berarti harus mendesain suatu 

prosedur audit khusus untuk mendeteksinya (Carmichael, 1988). Jika ada indikasi 

yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan, baru auditor 

melaksanakan prosedur audit yang dirancang khusus, agar diperoleh keyakinan 

memadai apakah unsur pelanggaran hukum telah dilakukan (SPAP, Seksi: 317). 

Neebes, Guy dan Whittington (1991) dalam Yeni (2001), membagi tindakan 

illegal kedalam dua kategori : 

1). Tindakan illegal yang memiliki pengaruh langsung dan material pada laporan 

keuangan, maka auditor bertanggung jawab mendesain audit untuk 

memberikan jaminan kewajaran laporan keuangan yang bebas dari salah saji 

material. 

2). Tindakan illegal yang tidak berpengaruh langsung pada laporan keuangan, 

auditor bertanggung jawab mengevaluasi ketika ada informasi yang menarik 

perhatian bahwa tindakan illegal mungkin terjadi, yaitu dengan menerapkan 

prosedur tambahan. 

 

5. Tanggung Jawab Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan 

Memperbaiki Keefektifan Audit. 

          Audit yang dilaksanakan untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, 

seorang auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang 

akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan 

pendidikan formalnya yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman 

selanjutnya dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang 
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profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan ini 

harus cukup mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Asisten yunior, 

yang baru masuk ke dalam karier auditing harus memperoleh pengalaman 

profesionalnya dengan supervisi yang memadai dan review atas pekerjaannya dari 

atasannya yang lebih berpengalaman (SPAP, Seksi: 210). 

          Sifat dan luasnya supervisi dan review terhadap hasil pekerjaan tersebut 

harus meliputi keanekaragaman praktik yang luas. Auditor independen yang 

bertanggung jawab atas suatu penugasan, harus menggunakan pertimbangan 

matang dalam setiap tahap pelaksanaan supervisi dan dalam review terhadap hasil 

pekerjaan dan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat asistennya. Pada 

gilirannya para asisten tersebut harus juga memenuhi tanggung jawabnya menurut 

tingkat dan fungsi pekerjaan mereka masing-masing. 

          Standar umum ketiga menghendaki auditor independen melaksanakan 

tugasnya dengan cermat dan seksama. Kecermatan dan keseksamaan menekankan 

tanggung jawab setiap petugas audit yang bekerja pada suatu kantor akuntan 

publik untuk mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan dengan 

semestinya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan 

dilakukannya review secara kritis pada setiap tingkat supervisi terhadap 

pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan oleh mereka yang 

membantu audit. 

          Kecermatan dan keseksamaan menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan 

bagaimana kesempurnaan pekerjaan itu. Misalnya, kecermatan dan keseksamaan 

dalam hal kertas kerja audit mengharuskan bahwa isinya cukup menunjang 
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pendapat yang diberikan oleh auditor dan penyajiannya harus mengikuti pedoman 

yang tercantum dalam standar auditing. 

          Auditor harus memperoleh pengetahuan tentang bisnis satuan usaha yang 

memungkinkannya untuk merencanakan dan melaksanakan auditnya berdasarkan 

standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Tingkat 

pengetahuannya harus memungkinkan auditor untuk memahami peristiwa, 

transaksi, dan praktik yang menurut pertimbangannya kemungkinan mempunyai 

dampak terhadap laporan keuangan. Tingkat pengetahuan yang umumnya dimiliki 

oleh manajemen tentang pengelolaan bisnis satuan usaha jauh lebih banyak 

dibandingkan dengan pengetahuan mengenai hal yang sama yang diperoleh 

auditor dari pelaksanaan auditnya (SPAP, Seksi: 311). Pengetahuan tentang bisnis 

satuan usaha membantu auditor dalam : 

a. Mengidentifikasi bidang yang memerlukan pertimbangan khusus. 

b. Menilai kondisi yang di dalamnya data akuntansi dihasilkan, diolah, direview, 

dan dikumpulkan dalam organisasi. 

c. Menilai kewajaran estimasi, seperti penilaian atas persediaan, depresiasi, 

penyisihan kerugian piutang, persentase penyelesaian kontrak jangka panjang. 

d. Menilai kewajaran representasi manajemen. 

e. Mempertimbangkan kesesuaian prinsip akuntansi yang diterapkan dan 

kecukupan pengungkapannya. 

          Peningkatan kualitas SDM merupakan tanggung jawab profesi dan 

individu. Pemakai laporan keuangan mengharapkan laporan keuangan bebas dari 

salah saji material dan informasi yang disajikan berguna bagi pengambilan 

keputusan. Menurut Soedarjono dalam Prabowo T dan Hari (1999), baik 
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kompetensi bidang auditing maupun dalam teknologi informasi dan komunikasi 

perlu disiapkan untuk menghadapi abad 21. 

          Perbaikan keefektifan audit juga merupakan tugas profesi. Profesi akuntan 

publik selalu melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kesenjangan harapan. 

IAI dalam rangka memperbaiki keefektifan audit, berbagai masukan dari instansi 

pemerintah, KAP, BUMN, perusahaan swasta, perguruan tinggi dan perorangan 

turut memberi kontribusi dalam proses penyusunan buku SPAP, agar mutu jasa 

yang dihasilkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat. Semua yang telah 

dilakukan, tidak lain agar keefektifan audit senantiasa tepelihara. 

 

6. Tanggung Jawab terhadap Profesi. 

          Auditor independen juga mempunyai tanggung jawab terhadap profesi 

mereka. Tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab untuk mematuhi standar / 

ketentuan yang telah disepakati bersama oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia, 

termasuk tanggung jawab untuk mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum, 

standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, dan Kode Etik 

Akuntan Indonesia (SPAP, Seksi: 110). 

          Tujuan audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah 

untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material, 

posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku umum. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk 

menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan 

tidak memberikan pendapat. Baik dalam hal auditor menyatakan pendapat 

maupun tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah 
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dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan 

Indonesia. 

          Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan 

auditor menyatakan apakah, menurut pendapatnya, laporan keuangan disajikan 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan menunjukkan keadaan- 

keadaan yang didalamnya prinsip tersebut tidak secara konsisten diterapkan dalam 

penyusunan laporan keuangan periode berjalan dihubungkan dengan prinsip 

akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya. 

          Istilah prinsip akuntansi yang berlaku umum yang digunakan dalam standar 

pelaporan pertama dimaksudkan meliputi tidak hanya prinsip dan praktik 

akuntansi, tetapi juga metode penerapannya. Standar pelaporan pertama tidak 

mengharuskan auditor untuk menyatakan tentang fakta, namun menyatakan suatu 

pendapat mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip 

akuntansi tersebut. 

          Jika auditor melaporkan suatu laporan keuangan yang disusun sesuai 

dengan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku 

umum, maka standar pelaporan pertama akan terpenuhi dengan cara 

mengungkapkan dalam laporan auditor bahwa laporan keuangan telah disusun 

sesuai dengan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku 

umum dan dengan menyatakan pendapat (atau pernyataan tidak memberikan 

pendapat) apakah laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan basis 

akuntansi komprehensif yang digunakan. Jika pembatasan terhadap lingkup audit 

tidak memungkinkan auditor untuk memberikan pendapat mengenai kesesuaian 

tersebut, maka pengecualian semestinya diperlukan dalam laporan auditnya. 
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D. Expectation Gap 
 
          Pembuatan standar yang mengatur segala sesuatu tentang akuntan publik 

ditujukan agar akuntan publik dalam melakukan tugasnya mempunyai pedoman 

yang baku. Dengan adanya standar tersebut maka tugas, proses, batasan, dan 

tanggung jawab auditor sudah jelas bagi para auditor. Tetapi lain halnya dengan 

pandangan masyarakat dan para pemakai laporan keuangan yang mungkin 

mempunyai pandangan yang lain mengenai auditor, tugas, proses dan tanggung 

jawab auditor. Guy dan Sullivan (1988) mendefinisikan expectation gap sebagai 

perbedaan antara apa yang masyarakat dan para pemakai laporan keuangan 

percayai atau harapkan dari auditor dengan apa yang auditor yakini tentang 

tanggung jawab mereka. 

          Kritik-kritik mengenai audit expectation gap juga bermunculan baik dari 

kalangan profesi auditor maupun dari publik sehingga memunculkan istilah 

expectation–performance gap yang didefinisikan sebagai perbedaan persepsi 

antara harapan publik pengguna laporan keuangan terhadap auditor dan 

pandangan publik atau pengguna laporan mengenai kinerja auditor. Dari definisi 

diatas Porter (1993: 49-50) mengatakan perbedaan tersebut meliputi dua 

komponen : 

1) Perbedaan antara harapan publik mengenai apa yang seharusnya dilakukan 

auditor dengan kemampuan auditor yang reasonable untuk memenuhi harapan 

tersebut. 

2) Perbedaan antara harapan publik yang reasonable mengenai apa yang 

seharusnya dilakukan oleh auditor dengan kemampuan yang sebenarnya 

(disebut performance gap). Komponen ini dibedakan antara lain : 
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a)  Perbedaan antara harapan yang reasonable mengenai tugas auditor dengan 

tugas auditor yang telah ada dalam standar / ketentuan profesi auditor 

(disebut deficient standard ). 

b)  Perbedaan antara standar kinerja yang diharapkan dari tugas auditor 

dengan kinerja auditor yang diharapkan publik (disebut deficient 

performance). 

          Sejak tahun 70 –an, expectation gap telah menjadi isu utama di negara- 

negara besar seperti di Amerika Serikat dan Inggris. Di Amerika Serikat, 

kepedulian terhadap kasus-kasus yang melibatkan auditor mengenai masalah 

expectation gap membuat Accounting Standard Board (ASB) mengeluarkan 

exposure draft dan menetapkan 9 Statement on Auditing Standards (SAS) baru 

pada tahun 1987. SAS kemudian dinamakan Expectation Gap Statements on 

Auditing Standards (Guy dan Sullivan, 1988: 36) sedangkan di Inggris perhatian 

terhadap expectation gap ditunjukkan dengan banyaknya penelitian mengenai hal 

itu, misalnya, Guy dan Sullivan (1988), Humphrey, dkk (1991).  

          Guy dan Sullivan (1988: 37) menggambarkan beberapa pandangan publik 

atau pengguna jasa laporan keuangan terhadap akuntan publik / auditor bahwa 

seharusnya auditor harus mampu memenuhi harapan dan tuntutan di bawah ini : 

· Lebih bertanggung jawab dalam mendeteksi kecurangan. 

· Meningkatkan efektivitas audit yaitu meningkatkan deteksi terhadap 

kesalahsajian material. 

· Mengkomunikasikan kepada pengguna laporan keuangan mengenai 

informasi yang lebih berguna tentang sifat-sifat dan hasil-hasil dari proses 

audit, termasuk peringatan awal atas kemungkinan kebangkrutan. 
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· Mengkomunikasikan lebih jelas dengan komite audit dan pihak-pihak lain 

yang berkaitan erat dengan laporan keuangan auditan. 

          Selanjutnya penelitian-penelitian lain juga dilakukan untuk mengetahui 

fenomena-fenomena yang terjadi di berbagai negara yang berkaitan dengan audit 

expectation gap ini. Humphrey, dkk (1993) menganalisa secara komperatif antara 

profesi akuntan publik dengan para pengguna di Inggris berkaitan dengan fungsi 

dan kinerja auditor di negara itu. Benau, Garcia dan Turley (1993) juga 

menganalisa secara komparatif seperti penelitian yang dilakukan oleh Humprey 

tetapi dilakukan di dua negara yaitu Spanyol dan Inggris. Fakta yang diperoleh 

menunjukkan adanya perbedaan tingkat expectation gap di kedua negara tersebut. 

Spanyol mempunyai tingkat expectation gap yang lebih dalam dibandingkan 

Inggris. Namun secara keseluruhan pemahaman pengguna laporan keuangan yang 

ada di Spanyol mengenai fungsi dan kinerja auditor lebih baik dibandingkan 

dengan pengguna laporan keuangan di Inggris. 

          Beberapa penelitian lainnya dilakukan oleh Epstein dan Geiger (1984) 

mereka meneliti tentang pandangan investor mengenai tanggung jawab auditor 

untuk mendeteksi kekeliruan dan penyelewengan yang kemudian dibandingkan 

dengan standar audit yang ada untuk mencatat ada atau tidaknya expectation gap. 

 

E. Persepsi 
 
          Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) mendefinisikan persepsi sebagai 

tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang 

mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Matlin (1998) dalam 

Sudaryanti (2000) mendefinisikan persepsi secara luas, yaitu sebagai suatu proses 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 32 

yang melibatkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya dalam memperoleh dan 

menginterprestasikan stimulus yang ditujukan oleh indera kita. Dengan kata lain 

persepsi merupakan kombinasi faktor dunia luar (stimulus visual) dan diri kita 

sendiri (pengetahuan-pengetahuan sebelumnya). 

          Gibson (1996) dalam Dania (2001) mendefinisikan persepsi sebagai proses 

seseorang untuk memahami lingkungannya yang meliputi orang, obyek, simbol 

dan sebagainya yang melibatkan proses kognitif. Proses kognitif merupakan 

proses pemberian arti yang melibatkan tafsiran pribadi terhadap rangsangan yang 

muncul dari obyek tertentu. Jadi proses kognitif bukan merupakan penyajian 

gambaran secara dunia fisik suatu obyek tertentu, tetapi melibatkan tafsiran 

pribadi dari seorang individu. Oleh karena tiap-tiap individu memberikan makna 

yang melibatkan tafsiran pribadinya pada saat tertentu, maka masing-masing 

individu akan memiliki persepsi yang berbeda meskipun melihat obyek yang 

sama. 

          Beberapa fakor yang berasal dari dalam individu atau faktor psikologi yang 

mempengaruhi persepsi individu : 

-  Ingatan, yaitu kemampuan mengingat tiap-tiap individu terhadap apa yang 

pernah dipelajari atau dipersepsikannya akan berbeda yakni ada yang cepat 

dan ada yang lambat. 

-  Motivasi, bila motivasi individu terhadap obyek tertentu semakin besar maka 

perhatiannya terhadap obyek tertentu juga semakin besar sehingga obyek itu 

akan semakin jelas dan mudah dipahami atau dipersepsikan oleh individu. 

-  Perasaan, meskipun setiap individu memperoleh rangsangan yang sama. 
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          Persepsi juga dapat diartikan sebagai satu cara kerja yang rumit dan aktif. 

Dikatakan rumit dan aktif karena meskipun bisa dikatakan persepsi merupakan 

pertemuan antara proses kognitif dan kenyataan, namun persepsi lebih banyak 

melibatkan kegiatan kognitif. Persepsi lebih banyak dipengaruhi oleh kesadaran, 

ingatan, pikiran, dan bahasa. Dengan demikian persepsi bukanlah cermin yang 

tepat dari realitas (Davidolf, 1981 dalam Sudaryanti, 2000). 

          Beberapa definisi mengenai persepsi yang telah diuraikan diatas dapat 

disimpulkan bahwa persepsi setiap orang atau suatu obyek peristiwa bisa berbeda- 

beda. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, faktor dalam diri orang tersebut (aspek 

kognitif) dan faktor dunia luar (aspek stimulus visual). Dengan kata lain, persepsi 

seseorang dipengaruhi obyek yang diterima panca indera orang tersebut dan cara 

orang itu “menterjemahkan” obyek tersebut. 

          Berdasarkan hal tersebut, dalam hal peran dan tanggung jawab auditor, 

makna persepsi pengguna laporan keuangan terhadap auditor bisa diterjemahkan 

dalam arti pemahaman yang mendalam akan peran dan tanggung jawab auditor 

bagi kebutuhan penggunanya. Pemahaman makna diantara para pengguna laporan 

keuangan yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda itu kemungkinan 

akan berlainan. Apalagi pemahaman makna dari para pengguna laporan keuangan 

dengan auditor. Hal ini sering disebut expectation gap. 

 

F. Penelitian Terdahulu 
 
          Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai audit expectation 

gap ini. Candra (2001) dalam penelitiannya tentang persepsi mahasiswa jurusan 

akuntansi dan mahasiswa non akuntansi dengan latar belakang pendidikan 
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ekonomi terhadap peran dan tanggung jawab auditor, menyimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa jurusan akuntansi dan mahasiswa 

jurusan non akuntansi dengan latar belakang pendidikan ekonomi terhadap peran 

dan terdapat perbedaan persepsi untuk tanggung jawab. 

          Campbell JE dan Jane F Mutchler (1988), melakukan penelitian yang 

berjudul The Expectation Gap and Going Concern Uncertainties, tentang persepsi 

auditor dan pengguna laporan keuangan terhadap peran auditor dalam 

hubungannya dengan going concern. Hasilnya memang terdapat perbedaan 

persepsi antara auditor dan pengguna laporan keuangan tentang peran auditor 

dalam keberadaan ketidakpastian going concern, yaitu auditor berpendapat bahwa 

standar pemeriksaan auditing menganjurkan bahwa peran auditor adalah untuk 

menaksir kembali asset, sedangkan pengguna laporan keuangan mengharapkan 

auditor untuk cepat memberikan peringatan tentang going concern. Kesimpulan 

dari penelitian ini adalah bahwa expectation gap dalam laporan ketidakpastian 

going concern memang ada. 

          Penelitian lain dilakukan oleh Yeni (2001), yaitu tentang persepsi 

mahasiswa, auditor dan pemakai laporan keuangan terhadap peran dan tanggung 

jawab auditor. Hasilnya tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa 

dengan auditor, namun untuk auditor dan pemakai laporan keuangan terdapat 

perbedaan persepsi terhadap peran dan tanggung jawab auditor. Ketiga kelompok 

tersebut disimpulkan dalam penelitian Yeni (2001) terdapat perbedaan persepsi 

terhadap peran dan tanggung jawab auditor, serta adanya expectation gap antara 

ketiganya. Noviningtiyas (2002) melakukan penelitian mengenai persepsi auditor 

dan pemakai laporan keuangan, yaitu manajer keuangan dan manajer puncak 
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menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi diantara auditor dan manajer 

keuangan serta manajer puncak terhadap peran dan tanggung jawab auditor. 

 

G. Kerangka Teoritis 
 
          Bertitik tolak dari berbagai teori yang telah dikemukakan dan pendalaman 

masalah yang ada maka dapat digambarkan suatu alur pemikiran yang tertuang 

dalam skema teoritis berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II. 1 
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Keterangan : 

          Berdasarkan sepuluh karakteristik suatu profesi yang dikemukakan oleh 

Joseph Glickauf dalam Rahmawati (2002), maka akuntan publik atau seorang 

auditor dapat dikategorikan sebagai suatu profesi. Sebagai suatu profesi auditor 

memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dipikulnya sesuai dengan harapan 

masyarakat dan pemakai laporan keuangan. Agar dalam melaksanakan peran dan 

tanggung jawabnya auditor memiliki pedoman yang baku maka disusunlah 

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Peran dan tanggung jawab auditor 

yang diatur di dalam SPAP meliputi tanggung jawab terhadap fraud, 

mempertahankan independensi, pengkomunikasian hasil audit, tanggung jawab 

illegal act, memperbaiki keefektifan audit dan tanggung jawab terhadap profesi.     

          Auditor dan pihak perbankan sebagai pemakai laporan keuangan dalam 

proses interaksi diantara keduanya memiliki persepsi sendiri-sendiri mengenai 

peran dan tanggung jawab yang dibebankan kepada auditor. Latar belakang dari 

auditor dan pihak perbankan yang berbeda-beda dapat menyebabkan perbedaan 

persepsi mengenai peran dan tanggung jawab auditor diantara keduanya.  

 
 
H. Hipotesis Penelitian 
 
          Persaingan yang semakin ketat di dalam dunia bisnis, menyebabkan 

tuntutan pihak perbankan, sebagai pengguna laporan keuangan terhadap peran dan 

tanggung jawab auditor semakin meningkat pula. Campbell JE dan Jane F 

Mutchler (1988) melakukan penelitian tentang persepsi auditor dan pengguna 

laporan keuangan terhadap peran dan tanggung jawab auditor dalam hubungannya 

dengan going concern. 
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          Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi 

antara auditor dan pengguna laporan keuangan tentang peran dan tanggung jawab 

auditor dalam keberadaan ketidakpastian going concern, yaitu auditor berpendapat 

bahwa standar pemeriksaan auditing menganjurkan bahwa peran auditor adalah 

menaksir kembali asset, sedangkan pengguna laporan keuangan mengharapkan 

auditor untuk cepat memberikan peringatan tentang going concern.       

          Penelitan yang dilakukan oleh Noviningtiyas (2002) mempergunakan 

responden auditor dan manajemen perusahaan sebagai pengguna laporan 

keuangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat perbedaan persepsi 

antara dua kelompok responden tersebut. 

           Hal tersebut selaras dengan penelitian Yeni (2001), yang mengambil 

investor, mahasiswa dan auditor sebagai responden. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi diantara ketiga kelompok 

responden.  

          Tentunya pihak perbankan sebagai pemakai laporan keuangan auditan dari 

auditor mengharapkan suatu jaminan mutlak dari auditor mengenai kebenaran isi 

dari informasi keuangan yang disajikan calon debitur. Jika auditor tidak dapat 

mendeteksi kekeliruan dan ketidakberesan di dalam laporan keuangan, maka hal 

tersebut dapat merugikan pihak perbankan, sehingga pihak perbankan sangat 

mengharapkan agar auditor dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya 

secara maksimal. Namun auditor berpendapat bahwa peran dan tanggung jawab 

yang mereka pikul sebatas yang diatur dalam standar dan ketentuan profesi. 

Dengan kata lain, auditor memberikan jaminan yang wajar bukan jaminan yang 

mutlak. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi antara pihak 
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perbankan dan auditor. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ha =  Terdapat perbedaan persepsi antara pihak perbankan dan auditor terhadap  

peran dan tanggung jawab auditor. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 
 
 
 

A. Ruang Lingkup Penelitian  
 
          Penelitian ini dirancang untuk mengetahui bagaimana Persepsi Pihak 

Perbankan dan Auditor Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Auditor. Sifat 

penelitian yang akan dilakukan adalah bersifat survai (survey design), yaitu 

penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun, 1995: 3). 

Sedangkan metode komunikasi yang digunakan adalah dengan memberikan 

kuesioner secara langsung. Karena bersifat survai, maka lingkungan penelitian 

adalah pada lingkungan yang sebenarnya (lapangan). 

 
 
B. Populasi dan Sampel  
 
          Populasi sampling dalam penelitian ini adalah pemakai laporan keuangan 

yaitu lembaga keuangan perbankan (dalam hal ini adalah bank umum swasta dan 

bank umum pemerintah) serta Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berlokasi di  

Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

          Bank Pasar dan Bank Perkreditan Rakyat tidak termasuk dalam obyek 

penelitian, karena pangsa pasarnya kecil dan dalam operasinya tidak begitu 

membutuhkan laporan keuangan yang diaudit.  

          Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah manajemen perbankan dan 

auditor. Kriteria manajemen perbankan yang dijadikan sampel adalah bagian 

kredit, dimana bagian tersebut dalam operasinya sering menggunakan laporan 
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keuangan auditan dari auditor untuk membuat keputusan ekonomi. Sedangkan 

untuk auditor adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik , dimana 

auditor tersebut memberikan jasanya kepada masyarakat umum , terutama dalam 

bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya (Mulyadi dan 

Kanaka, 1998). Anggota populasi yang mengembalikan skala sikap yang telah 

diisi dengan semestinya akan dijadikan sampel penelitian. 

          Pengambilan sampel di dalam penelitian ini menggunakan metode  

purposive sampling. Metode purposive sampling maksudnya adalah  memilih sub 

group dari populasi sedemikian rupa sehingga sampel yang dipilih mempunyai 

sifat yang sesuai dengan sifat-sifat populasi penelitian (Singarimbun, 1995: 167).           

Penelitian ini mengambil populasi sebanyak 25 bank yang tersebar di daerah 

Surakarta dan 19 bank yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk KAP 

diambil sebanyak 10 KAP yang terdapat di daerah Surakarta dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

          Kuesioner yang dikirim untuk tiap lembaga keuangan bank berjumlah satu 

bendel kuesioner karena yang menjadi responden hanya manajer bagian kredit. 

Sedangkan untuk tiap KAP dikirim sebanyak 5 bendel kuesioner. Jadi secara 

keseluruhan kuesioner yang disebar untuk lembaga keuangan bank sebanyak 44 

kuesioner dan 50 kuesioner untuk KAP. 

 

C. Pengukuran Variabel 
 
          Pengukuran variabel  untuk menguji hipotesis yang diajukan adalah dengan 

membandingkan persepsi pihak perbankan dan auditor. Variabel yang digunakan  

di dalam penelitian ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari variabel yang 
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digunakan peneliti sebelumnya, yaitu Yeni (2001) dan Noviningtiyas (2002) yang 

melakukan penelitian mengenai peran dan tanggung jawab auditor. 

          Pengembangan variabel dilakukan dengan memasukkan variabel tanggung 

jawab terhadap profesi, yang diambil dari Standar Profesional Akuntan Publik 

(SPAP) Seksi 110. Persepsi dari kedua kelompok responden tersebut diukur atau 

didapat dengan mengajukan pertanyaan mengenai variabel-variabel berikut : 

1. Tanggung jawab terhadap fraud 

          Istilah kekeliruan (error) berarti salah saji (misstatement) atau hilangnya 

jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. 

Sedangkan ketidakberesan (irregularities) adalah salah saji atau hilangnya 

jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang disengaja (SPAP 

Seksi: 316). 

2. Mempertahankan independensi  

          Auditor diakui oleh pihak lain sebagai orang yang independen, jika auditor 

bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya, apakah itu manajemen 

perusahaan atau pemilik perusahaan (SPAP Seksi: 220). 

3. Pengkomunikasian hasil audit  

          Auditor harus mempertimbangkan apakah masih terdapat hal-hal tertentu 

yang harus diungkapkan sehubungan dengan keadaan dan fakta yang 

diketahuinya pada saat audit (SPAP Seksi: 431). 
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4.Tanggung jawab illegal act klien  

          Unsur tindakan melanggar hukum oleh klien adalah unsur tindakan 

pelanggaran yang dapat dihubungkan dengan satuan usaha yang laporan 

keuangannya diaudit, atau tindakan manajemen atau karyawan yang bertindak 

atas nama satuan usaha (SPAP Seksi: 317). 

5. Memperbaiki keefektifan audit  

          Auditor harus memperoleh pengetahuan tentang bisnis satuan usaha yang 

memungkinkannya untuk merencanakan dan melaksanakan auditnya 

berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (SPAP 

Seksi: 311). 

6. Tanggung jawab terhadap profesi  

          Tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab untuk mematuhi standar / 

ketentuan yang telah disepakati bersama oleh anggota Ikatan Akuntan 

Indonesia, termasuk tanggung jawab untuk mematuhi prinsip akuntansi yang 

berlaku umum, standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, dan 

Kode Etik Akuntan Indonesia (SPAP Seksi: 110). 

          Jawaban yang diperoleh dari responden kemudian diukur dengan teknik 

skala Likert. Pada skala Likert, responden diminta untuk memberikan jawaban 

sampai seberapa jauh ia setuju atau tidak setuju atas sejumlah pertanyaan tersebut. 

          Pernyataan diajukan kepada responden dengan meminta mereka untuk 

menyatakan sejauh mana kesetujuan mereka terhadap masing-masing pernyataan 

tersebut. Untuk setiap pernyataan, responden diminta untuk memilih salah satu 

pilihan jawaban yaitu (1= sangat tidak setuju; 2=tidak setuju; 3=netral; 4= setuju; 

dan 5= sangat setuju). 
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D. Metode Pengumpulan Data 
 
          Survey dalam bentuk kuesioner merupakan cara yang ditempuh untuk 

mendapatkan data primer. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara 

pemberian kuesioner kepada responden secara langsung oleh peneliti dengan 

disertai surat permohonan pengisian kuesioner. Tujuan penyebaran kuesioner 

secara langsung adalah untuk memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi 

dan agar kuesioner dapat sampai pada sasaran yang diharapkan. 

          Reponden diminta untuk memberikan jawaban terhadap skala sikap yang 

diberikan secara langsung kepada individu yang bersangkutan. Penulis memberi 

waktu dua minggu untuk setiap responden dalam melakukan pengisian kuesioner 

dihitung sejak lembar kuesioner diberikan.  

 
 
E. Instrumen Penelitian 

          Instrumen yang akan digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian 

ini adal ah kuesioner berbentuk skala sikap dimana pernyataan-pernyataan yang 

digunakan telah dikembangkan dari peneliti sebelumnya yaitu Yeni (2001) dan 

Noviningtiyas (2002). Saat ini penulis tetap melakukan uji validitas maupun 

reliabilitas kembali terhadap kuesioner tersebut karena adanya pengembangan 

terhadap instrumen yang akan digunakan dengan perangkat olah data yang sama 

dengan peneliti terdahulu. 

          Instrumen penelitian ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berisi 

pernyataan mengenai variabel-variabel peran dan tanggung jawab auditor yang 

dinyatakan dalam bentuk Closed Questions. Pernyataan pada bagian pertama ini 
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dikembangkan berdasarkan variabel-variabel yang telah diuraikan pada bagian 

sebelumnya yaitu : 

1. Tanggung jawab terhadap fraud 

    Pernyataan nomor : A2, A3, A4, B1. 

2. Mempertahankan independensi 

    Pernyataan nomor : A5, A6, B2, B3. 

3. Pengkomunikasian hasil audit 

    Pernyataan nomor : A9, A11, B4, B5, B6, B7, B8. 

4. Tanggung jawab illegal act klien 

    Pernyataan nomor : A1, A8, B16. 

5. Memperbaiki keefektifan audit 

    Pernyataan nomor : A10, A13, A14, A15, B9, B10, B11, B13. 

6. Tanggung jawab terhadap profesi 

    Pernyataan nomor : A7, A12, B12, B14, B15. 

          Bagian kedua adalah pernyataan isian berbentuk Open-Ended Questions 

yang diajukan untuk memperoleh data diri responden, yang meliputi: nama, usia, 

pendidikan, latar belakang pendidikan, jabatan dan lama bekerja. 

 

F. Analisis Data 
 
Penelitian ini menggunakan beberapa uji untuk menganalisa data yang diperoleh 

sebagai berikut : 

1. Uji Normalitas 

          Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu data berdistribusi 

normal atau tidak. Setelah mengetahui normalitas sebaran suatu data maka dapat 
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ditentukan jenis uji statistik induktif yang harus digunakan, menggunakan statistik 

parametrik atau statistik non-parametrik. Apabila data berdistribuasi normal maka 

statistik induktif yang digunakan adalah statistik parametrik, sedangkan apabila 

dari hasil pengujian didapatkan distribusi yang tidak normal maka statistik 

induktif yang digunakan adalah statistik non-parametrik (Djarwanto, 1996: 3). 

Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan metode Kolmogorov-

Smirnov. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel yang 

dianalisis memenuhi kriteria distribusi normal. Dengan menggunakan pengujian 

dua arah yaitu dengan cara membandingkan probabilitas (p) yang diperoleh 

dengan taraf signifikansi (a) 0.05. Apabila didapatkan nilai signifikansi atau nilai 

probabilitas < 0.05, distribusi adalah tidak normal. Sebaliknya, jika nilai 

signifikansi atau nilai probabilitas > 0.05, distribusi adalah normal 

(Santoso,2002). 

          Kualitas data yang digunakan dalam suatu pengujian sangat berpengaruh 

dalam ketepatan pengujian suatu hipotesa tentang hubungan variabel penelitian. 

Pengujian hipotesis suatu penelitian tidak akan tepat mengenai sasarannya apabila 

data yang dipakai untuk menguji hipotesis adalah data yang tidak reliabel dan 

tidak menggambarkan secara tepat konsep yang diukur. Agar data yang didapat 

dalam penelitian merupakan data yang valid dan reliabel maka dilakukan uji 

validitas dan uji reliabilitas sebelum dilakukan pengujian hipotesis, sehingga hasil 

penelitian dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 
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2. Uji Validitas 

          Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur variabel 

tersebut. Singarimbun (1995: 124) mendefinisikan validitas adalah menunjukkan 

sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang akan diukur. Validitas 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk. 

          Validitas konstruk dinyatakan dalam koefisien korelasi antara skor yang 

diperoleh pada masing-masing pertanyaan dengan skor totalnya. Skor total 

diperoleh dari hasil penjumlahan semua skor pertanyaan. Apabila skor semua 

pertanyaan berkorelasi dengan skor totalnya, maka dapat dikatakan instrumen 

tersebut valid. Korelasi antara pernyataan harus signifikan dalam ukuran statistik 

tertentu. Teknik korelasi yang digunakan adalah Pearson Correlation untuk 

pengujian dua sisi dengan tingkat signifikansi 0.05. Hasil uji korelasi tersebut bisa 

diketahui melalui tanda * yang berarti angka korelasi tersebut signifikan pada 

level 0.05 dan tanda ** yang berarti angka tersebut signifikan pada level 0.01. 

Bila pada angka korelasi tidak terdapat tanda * atau **, berarti angka korelasi 

tersebut tidak signifikan (tidak valid). 

 

3. Uji Reliabilitas 

          Setelah alat ukur atau instrumen yang digunakan dalam penelitian ini diuji 

validitasnya dan menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut valid maka 

pengujian diteruskan dengan melakukan pengujian reliabilitas. Uji reliabilitas 

dilakukan pada pertanyaan-pertanyaan yang telah terbukti valid (hanya berlaku 

pada pertanyaan-pertanyaan yang valid).  
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          Singarimbun (1995: 140) mendefinisikan reliabilitas sebagai indeks yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan, 

apabila suatu alat ukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan 

hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut 

reliabel. 

          Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode internal 

consistency. Dalam pendekatan metode ini memerlukan satu kali pengenaan 

sebuah tes kepada sekelompok individu sebagai subjek. Oleh karena itu, 

pendekatan ini mempunyai nilai praktis dan efisiensi yang tinggi. 

          Penelitian ini menggunakan koefisien Cronbach Alpha untuk mengukur 

konsistensi internal. Dengan menggunakan paket program SPSS for MS Window 

Release 9, maka pengujian Cronbach Alpha dapat dijalankan untuk menguji 

tingkat keandalan (reliability) dari masing-masing variabel. Hal ini dimaksudkan 

untuk menguji tingkat kesesuaian data yang digunakan dalam menjawab masalah- 

masalah penelitian.  

          Cronbach Alpha adalah suatu pengukuran yang terbaik untuk menentukan 

keandalan konsistensi internal dari variabel-variabel dependen dan independen 

(Sekaran, 2000). Semakin tinggi koefisien alpha, berarti semakin baik pengukuran 

suatu instrumen (Sekaran, 2000: 206). Besarnya nilai alpha yang dihasilkan 

dibandingkan dengan indeks berikut (Suharsini, 1989: 177) dalam Dania (2001). 
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          0.800 – 1.000 : Sangat tinggi 

          0.600 – 0.799 : Tinggi 

          0.400 – 0.599 : Cukup tinggi 

          0.200 – 0.399 : Rendah 

          < 0.200           : Sangat rendah 

 

4. Pengujian Hipotesis 

          Penelitian ini berusaha untuk membandingkan persepsi antara pihak 

perbankan dan auditor sehingga alat uji statistik yang digunakan adalah uji yang 

membandingkan beda dua mean. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan uji t (Independent sample t-test) apabila hasil dari uji 

normalitas menunjukkan data mempunyai distribusi yang normal. Tujuan 

independent sample t-test adalah membandingkan dua rata-rata dari dua kelompok 

yang tidak berhubungan satu dengan yang lain, apakah kedua kelompok tersebut 

mempunyai rata-rata yang sama atau tidak secara signifikan (Santoso, 2002: 236). 

          Tetapi apabila hasil dari uji normalitas menunjukkan bahwa data dalam 

penelitian ini mempunyai distribusi yang tidak normal maka pengujian hipotesis 

akan menggunakan pengujian statistik non parametrik dengan uji Mann-Whitney 

yang merupakan analog dari uji t (Sekaran, 2000: 48). Di dalam pengujian 

Independent sample t-test terdapat dua kelompok analisis yaitu pertama dengan 

Levene Test dan kedua dengan t-test berdasarkan hasil analisis Levene Test.   

Levene Test digunakan untuk menguji apakah variance populasi sampel tersebut 

sama ataukah berbeda. Apabila probabilitas untuk Levene Test lebih besar dari 

0.05 maka variance populasi kedua sampel tersebut sama. Sedangkan apabila 
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probabilitas untuk Levene Test kurang dari 0.05 maka variance populasi kedua 

sampel tersebut tidak sama. Apabila tidak ada perbedaan yang nyata dari kedua 

varians untuk membandingkan rata-rata populasi maka menggunakan t-test 

dengan dasar equal variance assumed, sedangkan apabila terdapat perbedaan yang 

nyata dari kedua variance untuk membandingkan rata-rata populasi maka 

menggunakan t-test dengan dasar equal variance not assumed. 

          Pengujian hipotesis dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS 

versi 9. Dalam penelitian ini penulis menentukan level of significance alpha 

sebesar 0.05. Hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan berdasarkan pada 

besarnya p-value. Apabila p-value nilainya lebih besar dari tingkat signifikansi 

sebesar 0.05, maka hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis nol 

diterima. Dan apabila p-value kurang dari tingkat signifikansi (0.05), maka hasil 

pengujian hipotesis menunjukkan hipotesis alternatif diterima (Santoso,2002:245). 
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BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 

 

 

A. Pelaksanaan Penelitian dan Hasil Pengumpulan Data 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi antara pihak 

perbankan dan auditor terhadap peran dan tanggung jawab auditor. Instrumen 

yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah kuesioner. 

Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

merancang kuesioner dan membuat surat ijin penelitian. 

Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner yang telah diuji validitas dan 

realibilitas oleh peneliti terdahulu. Namun terdapat penambahan enam item 

pertanyaan pada kuesioner tertutup yang digunakan untuk menilai persepsi lebih 

jauh pihak perbankan dan auditor mengenai peran dan tanggung jawab auditor. 

Setelah merancang kuesioner, langkah selanjutnya adalah mencari ijin 

penelitian yang merupakan syarat untuk melaksanakan penelitian. Peneliti 

membawa surat ijin penelitian yang telah ditandatangani oleh dekan dan surat 

permohonan kuesioner yang telah ditandatangani oleh dekan dan dosen 

pembimbing dalam proses pengumpulan data. 

Responden dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok responden yaitu 

pihak perbankan dan auditor. Dengan pertimbangan untuk memperoleh tingkat 

pengembalian yang lebih tinggi dan agar kuesioner dapat sampai pada sasaran 

yang dituju, maka penyebaran kuesioner disampaikan secara langsung. Peneliti 
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mendatangi Bank dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di wilayah 

Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta secara langsung dengan disertai surat 

permohonan menjadi responden. Jumlah total kuesioner yang disebar sebanyak 94 

bendel kuesioner. Kuesioner yang didistribusikan pada tiap bank sebanyak satu 

bendel. Total kuesioner yang didistribusikan untuk bank sebanyak 44 bendel 

kuesioner. Sedangkan untuk tiap Kantor Akuntan Publik (KAP) kuesioner yang 

didistribusikan sebanyak 5 bendel. Total kuesioner yang didistribusikan untuk 

KAP sebanyak 50 bendel kuesioner. 

Jumlah kuesioner yang diterima kembali dari lembaga keuangan bank 

sebanyak 24 kuesioner, dari 44 bendel kuesioner yang disebar. Ini berarti tingkat 

pengembaliannya adalah sebesar 54,55 %. Alasan sebagian besar responden dari 

pihak perbankan yang keberatan untuk diminta kesediaannya mengisi kuesioner 

adalah karena kebijakan dari perusahaan. Sedangkan sebagian kecil lainnya 

adalah karena kesibukan. Dari 24 kuesioner yang diterima 3 diantaranya tidak 

diikutkan dalam analisis karena diisi bukan oleh sasaran yang dituju. Daftar 

lembaga keuangan bank diperoleh dari Bank Indonesia cabang Surakarta dan 

Yogyakarta tahun 2003. 

Tingkat pengembalian kuesioner dari Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah 

sebesar 72 %. Dengan rincian kuesioner yang disebar berjumlah 50 bendel dan 

yang kembali sebanyak 36 bendel kuesioner. Dua buah kuesioner tidak dapat 

diikutkan ke dalam tahap analisis karena semua item pertenyaan yang ada tidak 

diisi dengan lengkap. Daftar Kantor Akuntan Publik (KAP) diperoleh dari 

direktori akuntan kompartemen Akuntan Publik 2001-2002. Distributor kuesioner, 
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pengembalian kuesioner yang memenuhi syarat untuk proses analisis tercantum 

dalam tabel IV. 1 berikut: 

Tabel IV.1 

Distribusi Kuesioner, Kuesioner Kembali, Dan Kuesioner Dianalisis 

No Kelompok 
Responden 

Kuesioner 
dikirim 

Kuesioner 
kembali 

Tingkat 
pengembalian 

Kuesioner 
gugur 

Kuesioner 
terpakai 

 
1. 
2. 

 
Perbankan  
Auditor  
Jumlah  

 
44 
50 
95 

 
24 
36 
60 

 
54,55 % 
72 % 

 
3 
2 
5 

 
21 
34 
55 

Sumber : Data Primer.  

          Lamanya waktu yang digunakan untuk menyebarkan kuesioner sampai 

kuesioner terkumpul adalah sekitar 6 minggu, yaitu dari tanggal 27 Mei 2003 

sampai dengan 12 Juli 2003. Setelah dilakukan proses penyuntingan kuesioner, 

ternyata ada beberapa kuesioner yang gugur karena tidak memenuhi syarat, yaitu 

responden yang mengisi bukan responden yang dimaksud dan kuesioner yang 

diisi dengan tidak lengkap. 

          Latar belakang pendidikan responden sebagian besar adalah akuntansi, baik 

untuk kelompok responden perbankan maupun auditor. Strata pendidikan 

responden sebagian besar berada dalam kelompok jenjang Strata 1 (S1). Masa 

kerja responden terdiri dari empat kelompok, yaitu antara 1 tahun sampai 10 tahun 

lebih. Untuk perbankan, responden sebagian besar mempunyai masa kerja 6 

sampai dengan 10 tahun. Sedangkan untuk auditor sebagian masa kerja pada 

kelompok 3 sampai 5 tahun. Data mengenai gambaran umum responden yang 

diteliti dapat dilihat pada tabel IV. 2. 
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Tabel IV. 2 

Latar Belakang Pendidikan, Strata Pendidikan dan Pengalaman Kerja 

Responden 
 

No. Keterangan  Perbankan Auditor 
1.  
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Latar Belakang Pendidikan: 
– Akuntansi  
– Ekonomi non akuntansi  
– Lain-lain  

Jumlah 
Strata Pendidikan: 
– Strata 3 (S3) 
– Strata 2 (S2) 
– Strata 1 (S1) 
– D3 
– SLTA 
– Lain-lain 

Jumlah 
Masa kerja 
– 1 – 2 tahun 
– 3 – 5 tahun  
– 6 – l0 tahun  
– Lebih dari 10 tahun  

Jumlah  

 
11 
6 
4 
21 
 
– 
3 
16 
– 
 
2 
21 
 
– 
– 
18 
3 
21 

 
32 
2 
 – 
34 
 
– 
4 
25 
4 
 
1 
34 
 

14 
18 
2 
– 
34 

Sumber : Data primer. 

 

B. Pengujian Data 

   1. Uji Normalitas 

             Pengujian  normalitas  dalam  penelitian  ini dimaksudkan untuk 

mengetahui statistik induktif yang seharusnya digunakan dalam penelitian ini. 

Tujuan uji normalitas adalah untuk membuktikan tentang hal-hal berikut ini: 

      a. Sampel yang telah diambil berasal dari populasi yang sama (populasi data                

berdistribusi normal). 

     b. Variabel yang digunakan memenuhi kriteria berdistribusi normal. 
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Teknik analisis yang digunakan adalah teknik Kolmogorov-Smirnov dengan 

bantuan program SPSS versi 9 for Windows. Berikut ini disajikan tabel hasil 

pengujian normalitas. 

Tabel IV. 3 

Hasil Uji Normalitas 

No. Variabel Asymp. Sig. 
   (2-tailed) 

a Status 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Tanggungjawab terhadap fraud 
Mempertahankan independensi 
Pengkomunikasian hasil audit 
Tanggungjawab illegal act 
Memperbaiki keefektifan audit 
Tanggung jawab terhadap profesi 

0.1605 
0.4969 
0.6614 
0.1751 
0.6435 
0.2015 

0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 

Normal  
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 

Sumber Data primer diolah. 

Berdasarkan hasil uji normalitas terhadap kedua kelompok sampel, 

diperoleh kesimpulan bahwa untuk keenam variabel yang diteliti dalam penelitian 

ini diperoleh hasil yang signifikan. Berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh, 

maka dapat disimpulkan bahwa distribusi untuk keenam variabel tersebut normal 

(signifikan) karena nilai signifikan yang diperoleh lebih dari level of significance 

sebesar 0.05. 

Mengingat pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, 

maka kesungguhan responden dalam menjawab pernyataan-pernyataan 

merupakan hal penting dalam penelitian ini. Keabsahan suatu hasil penelitian 

sosial sangat ditentukan oleh alat pengukur yang digunakan untuk mengukur 

variabel yang akan diteliti. Apabila alat yang digunakan dalam proses 

pengumpulan data tidak valid dan atau tidak dapat dipercaya / reliabel, maka hasil 

penelitian yang diperoleh tidak akan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 
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Oleh karena itu, suatu alat pengukur perlu diuji dengan menggunakan uji validitas 

dan uji reliabilitas. Meskipun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah 

teruji validitas dan reliabilitas pengukurannya oleh peneliti sebelumnya, namun 

untuk memberikan keyakinan bahwa pengukuran yang digunakan adalah 

pengukuran yang tepat, maka penulis melakukan pengujian kembali terhadap 

validitas dan reliabilitas pengukuran. Hal tersebut dilakukan karena adanya 

perbedaan waktu, lingkungan, jumlah variabel yang digunakan dan responden 

dengan penelitian terdahulu. Pengujian validitas dan reliabilitas penelitian ini 

menggunakan alat bantu software SPSS versi 9 for Windows. 

 

2. Uji Validitas 

Hasil pengujian validitas untuk butir-butir pernyataan instrumen peran 

auditor tampak pada tabel berikut. Hasil pengujian validitas tersebut menunjukkan 

bahwa semua butir pernyataan valid. Hal tersebut diperoleh dan tanda * yang 

berarti korelasi tiap pernyataan signifikan pada level 0.05 dan tanda ** yang 

berarti angka tersebut signifikan pada level 0.01 (2-tailed). Berikut ini 

pembahasan mengenai hasil validitas dan masing-masing variabel. 

 

Tabel IV. 4 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Tanggung Jawab Terhadap Fraud 

Pernyataan Pearson Correlation Status 
A2 
A3 
A4 
B1 

0.3077* 
0.4434** 
0.4211** 
0.7435** 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber : Data primer diolah    
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Berdasarkan hasil uji validitas variabel tanggung jawab terhadap fraud, 

semua item pertanyaan dinyatakan valid. Hal tersebut diperoleh dan tanda * yang 

berarti korelasi tiap pernyataan signifikan pada level 0.05 dan tanda ** yang 

berarti angka tersebut signifikan pada level 0.01 (2-tailed), sehingga keempat item 

pertanyaan tersebut dapat diikutsertakan dalam uji reliabilitas, hasil selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran. 

Tabel IV. 5 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Mempertahankan Independensi 

Pernyataan Pearson Correlation Status 
A5 
A6 
B2 
B3 

0.3969** 
0.3883** 
0.6077** 
0.5417** 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber: Data primer diolah. 

Berdasarkan hasil uji validitas diatas, semua item pertanyaan dinyatakan 

valid. Hal tersebut diperoleh dan tanda ** yang berarti angka tersebut signifikan 

pada level 0.01 (2-tailed), sehingga keempat item pertanyaan tersebut dapat 

diikutsertakan dalam uji reliabilitas. 

 

Tabel IV. 6 

Hash Pengujian Validitas Variabel Pengkomunikasian Hasil Audit 

Pernyataan Pearson Correlation Status 
A9 
A11 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 

0.5253** 
0.6662** 
0.6827** 
0.7444** 
0.4548** 
0.5142** 
0.6428** 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber : Data primer diolah. 
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Tabel IV.6 menunjukkan, ketujuh item pertanyaan variabel 

pengkomunikasian hasil audit dinyatakan valid. Hal tersebut diperoleh dari tanda 

** yang berarti angka tersebut signifikan pada level 0.01 (2-tailed), sehingga 

ketujuh item pertanyaan tersebut dapat diikut sertakan dalam uji reliabilitas. 

Tabel IV. 7 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Tanggung Jawab IllegalAct 

Pernyataan Pearson Correlation Status 

A1 
A8 
B16 

0.2865* 
0.3408* 
0.4625** 

Valid 
Valid 
Valid 

Sumber : Data primer diolah. 

Tabel IV.7 diatas menunjukkan semua item pertanyaan dinyatakan valid. 

Hal tersebut diperoleh dan tanda * yang berarti korelasi tiap pernyataan signifikan 

pada level 0.05 dan tanda ** yang berarti angka tersebut signifikan pada level 

0.01 (2-tailed), sehingga semua item pertanyaan tersebut dapat diikutsertakan 

dalam uji reliabilitas. 

 

Tabel IV. 8 

Hasif Pengujian Validitas Variabel Memperbaiki Keefektifan Audit 

Pernyataan Pearson Correlation Status 

A10 
A13 
A14 
A15 
B9 
B10 
B11 
B13 

0.6670** 
0.3421* 
0.4730** 
0.3077* 
0.7382** 
0.6972** 
0.6097** 
0.6804** 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber: Data primer diolah. 
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Berdasarkan hasil uji validitas variabel memperbaiki keefektifan audit, 

semua item pertanyaan dinyatakan valid. Hal tersebut diperoleh dan tanda * yang 

berarti korelasi tiap pernyataan signifikan pada level 0.05 dan tanda ** yang 

berarti angka tersebut signifikan pada level 0.01 (2-tailed), sehingga semua item 

pertanyaan variabel memperbaiki keefektifan audit, dapat diikut sertakan dalam 

uji reliabilitas. 

 

Tabel IV. 9 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Tanggung Jawab Terhadap Profesi 

Pernyataan Pearson Correlation Status 

A7 
A12 
B12 
B14 
B15 

0.3784** 
0.3986** 
0.2957* 
0.6525** 
0.7203** 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber: Data primer diolah. 

Berdasarkan hasil uji validitas diatas, semua item pertanyaan dinyatakan 

valid. Hal tersebut diperoleh dan tanda * yang berarti korelasi tiap pernyataan 

signifikan pada level 0.05 dan tanda ** yang berarti angka tersebut signifikan 

pada level 0.01 (2-tailed), sehingga kelima item pertanyaan tersebut dapat diikut 

sertakan dalam uji reliabilitas. 

 

 
3. Uji Reliabilitas 

Setelah melakukan pengujian validitas, penulis melakukan pengujian 

reliabilitas terhadap instrumen pengukuran dalam penelitian ini. Uji reliabilitas 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten jika 
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dilakukan pada pernyataan yang valid. Hasil uji reliabilitas terhadap seluruh butir 

pernyataan total menunjukkan koefisien alpha sebesar 0.9012 artinya pernyataan-

pernyataan yang ada pada instrumen memiliki tingkat reliabilitas sangat tinggi, 

yaitu berada pada level 0.800 – 1. Sedangkan pengujian secara parsial untuk 

keenam variabel ditunjukkan oleh tabel di bawah ini: 

 

Tabel IV. 10 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

No. Variabel Jumlah  
item  

Koefisien 
a 

Kesimpulan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Tanggungjawab terhadap fraud 
Mempertahankan independensi 
Pengkomunikasian hasil audit 
Tanggungjawab illegal act 
Memperbaiki keefektifan audit 
Tanggung jawab terhadap profesi 

4 
4 
7 
3 
8 
5 

0.6508 
0.6119 
0.7631 
0.6073 
0.7910 
0.6811 

Reliabel  
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 

Sumber : Data primer diolah. 

Berdasarkan tabel IV. 10 dapat diketahui bahwa koefisien Alpha yang 

diperoleh dari keenam variabel adalah positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

seluruh pernyataan reliabel. Karena koefisien Alpha dan keenam variabel berada 

pada 0.600 – 0.799 maka data yang digunakan mempunyai tingkat reliabilitas 

tinggi. 

 

C. Pengujian Hipotesis 

         Hipotesis dirumuskan sebagai berikut ini: 

Ha : Terdapat perbedaan persepsi antara pihak perbankan dan auditor terhadap 

peran dan tanggungjawab auditor. 
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Berdasarkan hasil uji normalitas, data yang ada diuji dengan uji statistik 

Independent sample t-test karena data pada setiap variabel berdistribusi normal. 

Pengujian dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 9 for Windows. Kriteria 

pengujian terhadap hipotesis adalah sebagai berikut ini: 

a. Jika p-value > 0.05; maka Ha tidak didukung, yang berarti tidak terdapat 

perbedaan persepsi antara dua kelompok sampel yaitu pihak perbankan 

dan auditor terhadap peran dan tanggung jawab auditor. 

b. Jika p-value < 0.05; maka Ha didukung, yang berarti terdapat perbedaan 

persepsi antara dua kelompok sampel yaitu pihak perbankan dan auditor 

terhadap peran dan tanggung jawab auditor. 

Output dari SPSS menunjukkan, F hitung dengan equal variances assumed 

adalah sebesar 1.431 dengan probabilitas (p) 0.237. Karena probabilitas lebih 

besar dari 0.05, maka variance populasi kedua sampel sama. Karena tidak ada 

perbedaan yang nyata dan kedua varians untuk membandingkan rata-rata populasi 

(test untuk equality of means) menggunakan t-test dengan equal variance 

assumed. Keluaran dari hasil pengujian Independent t-test menunjukkan nilai 

probabilitas untuk seluruh pernyataan tentang peran dan tanggung jawab auditor 

adalah sebesar 0.001. Ini berarti Ha didukung, karena nilai probabilitas kurang 

dari taraf signifikan (a = 0.05), yang berarti terdapat perbedaan persepsi antara 

pihak perbankan dengan auditor terhadap peran dan tanggungjawab auditor. 

Analisis lebih lanjut dapat dilakukan terhadap perbedaan nilai mean yang 

ditunjukkan oleh output dari Independent sample t-test. Jika dilihat dari perbedaan 

mean terlihat bahwa mean perbankan lebih kecil dibanding mean auditor, yaitu 

untuk mean pihak perbankan adalah sebesar 114. 9524 dan untuk mean auditor 
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sebesar 127. 2059 , ini berarti bahwa pihak perbankan mempunyai persepsi yang 

lebih baik tentang peran dan tanggung jawab auditor dibandingkan dengan 

auditor. Pihak perbankan mempersepsikan auditor sudah dapat mernenuhi peran 

dan tanggung jawabnya melebihi tingkatan kinerja yang mereka harapkan dari 

auditor. 

Hal tersebut tidak konsisten dengan hasil temuan dari penelitian 

sebelumnya. Penelitian mengenai expectation gap yang dilakukan Yeni (2001) 

dan Noviningtiyas (2002) mengambil kesimpulan bahwa terdapat expectation gap 

(kesenjangan harapan) antara auditor dan pemakai laporan keuangan, dimana 

pemakai laporan keuangan mengharapkan agar auditor memenuhi peran dan 

tanggung jawabnya melebihi tingkatan kinerja yang telah dilaksanakan auditor. 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Pihak perbankan sebagai 

pemakai laporan keuangan auditan dari auditor mempersepsikan auditor sudah 

dapat memehuhi peran dan tanggung jawabnya melebihi tingkatan kinerja yang 

mereka harapkan dari auditor. Ini berarti terjadi pengurangan tingkat expectation 

gap (kesenjangan harapan). 

Berkurangnya tingkat expextation gap tersebut dapat terjadi karena adanya 

usaha pembuatan standar auditing baru, sehingga auditor dapat mengakui peran 

dan tanggung jawabnya dengan lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat dan 

pemakai laporan keuangan (Boynton & Kell, 1996). 
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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
 

 
 

A. Kesimpulan 
 

   1. Berdasarkan pada pembahasan yang telah dilakukan di bagian 

keempat,  hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

persepsi antara pihak perbankan dan auditor terhadap peran dan tanggung jawab 

auditor, yang berarti hipotesis Ha yang diajukan didukung.. 

   2. Analisis lebih lanjut menunjukkan adanya perbedaan mean dari kedua 

kelompok sampel, dimana mean pihak perbankan lebih kecil dibandingkan 

dengan mean auditor. Hal tersebut mengindikasikan pihak perbankan sebagai 

pengguna jasa auditor mempunyai persepsi yang lebih baik tentang profesi 

auditor, karena auditor sudah dapat memenuhi peran dan tanggung jawabnya 

melebihi tingkatan kinerja yang mereka harapkan dari auditor. 

        Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian-

penelitian mengenai expectation gap dalam hal peran dan tanggung jawab auditor 

yang telah dilakukan oleh Yeni (2001) dan Noviningtiyas (2002). Penelitian-

penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa terdapat gap antara harapan pemakai 

laporan keuangan dan kinerja auditor, terutama mengenai peran dan tanggung 

jawab yang harus dilaksanakan oleh auditor. Pemakai laporan keuangan 

mengharapkan agar auditor dapat memenuhi peran dan tanggung jawabnya 

dengan lebih baik. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Pihak 

perbankan sebagai pemakai laporan keuangan mempersepsikan auditor sudah 

dapat memenuhi peran dan tanggung jawabnya dengan lebih baik, melebihi 
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tingkatan kinerja yang mereka harapkan dari auditor. Ini berarti terjadi 

pengurangan tingkat expectation gap. 

          Berkurangnya tingkat expectation gap tersebut dapat terjadi karena adanya 

usaha pembuatan standar auditing baru, sehingga auditor dapat mengakui peran 

dan tanggung jawabnya dengan lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat dan 

pemakai laporan keuangan (Boynton & Kell,1996). 

 

B. Keterbatasan Penelitian 
          
1.  Penelitian ini hanya menguji persepsi pihak perbankan dan auditor terhadap 

peran dan tanggung jawab auditor tanpa mengungkapkan faktor-faktor apa 

saja yang dapat mempengaruhi persepsi kedua kelompok responden tersebut. 

2.  Pengambilan data di dalam penelitian ini hanya dilakukan di daerah Surakarta 

dan Yogyakarta saja, disebabkan karena keterbatasan tenaga, waktu dan biaya 

yang ada. Sehingga hasil penelitian tidak dapat menggambarkan persepsi 

secara umum pihak perbankan dan auditor yang ada di seluruh Indonesia. 

3.  Rendahnya tingkat partisipasi responden (khususnya manajer kredit 

perbankan) dalam mengisi daftar pertanyaan yang ada dalam kuesioner, yang 

berakibat jumlah sampel kurang dari yang diharapkan. 

4.  Keterbatasan yang melekat pada metode survey untuk pengumpulan data yang 

mengakibatkan tidak bisa dilakukannya kontrol atas jawaban responden. 

Responden bisa tidak jujur dalam responnya. 
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C. Saran 

1.  Memperluas lingkup penelitian tidak hanya terbatas di daerah Surakarta dan 

Yogyakarta saja, sehingga hasilnya dapat lebih digeneralisir. 

2.  Penelitian selanjutnya sebaiknya mengambil populasi bisnis pemakai laporan 

keuangan selain lembaga keuangan bank, misalnya investor atau kantor pajak 

agar dapat lebih diketahui sifat dan luasnya expectation gap yang terjadi. 

3.  Melakukan penelitian lanjutan yang dapat mengungkapkan faktor-faktor apa 

saja yang dapat mempengaruhi persepsi responden terhadap peran dan 

tanggung jawab auditor. 
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