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AN EMPRICAL STUDY ON AUDIT EXPECTATION GAP : ROLE OF AUDITING 

EDUCATION IN STIE PERBANAS SURABAYA 

 

Fajar Noegroho 

STIE Perbanas Surabaya 

Email : 2012310879@students.perbanas.ac.id 

Jl. Nginden Semolo 34 -36 Surabaya 

Abstract 

The purpose of this study was to determine whether the teaching role of auditing in Perbanas 

Surabaya can reduce the difference in perception of the Audit Expectation Gap on 

accounting students who have a GPA ≥ 3.00 and the students who have a GPA <3.00. 

Factors audit expectation gap used in this study is Auditor Responsibilities, Reliability of 

information attested by an independent auditor, and Decision usefulness of those 

information. The study population Perbanas Surabaya akuntasni students who have taken 

courses auditing and auditing practices. The first results of this study that there was no 

difference in perception between students who have a GPA ≥ 3.00 with students who have a 

GPA <3.00 against the expectation gap in the factor that is Auditor Responsibilities, and 

Decision usefulness of those information, the second there is a difference factor in the 

Reliability of information attested by an independent auditor. 

 

Key words : Role and Auditor’s responsibilities, perception, audit expectation gap, students 

accounting. 

PENDAHULUAN 

Menurut Kerangka Dasar 

Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan paragaraf 9 dan 12, Laporan 

keuangan bermanfaat bagi sejumlah besar 

pengguna (stakeholders) dalam pengambil 

keputusan ekonomi (IAI, 2014).  Pegguna 

dalam hal ini adalah investor, calon 

investor,dan kreditor. Laporan keuangan 

harus disusun berdasarkan General 

Accepted Accounting Principle. Guna 

memastikan  laporan keuangan wajar dan 

sesuai berdasarkan Prinsip Akuntansi 

Berterima Umum maka harus dilakukan 

audit oleh auditor independen. Perusahaan 

atau sering disebut entitas sangat berkaitan 

langsung dengan stakeholders dalam kaitan 

tersebut seorang stakeholders memerlukan 

bantuan auditor dalam mengkomunikasi 

bagaimana keadaan perusahaan. 

Auditor merupakan sebuah profesi 

yang tercipta dari tuntutan publik akan 

adanya sebuah mekanisme komunikasi 

antara entitas ekonomi dengan para 

stakeholders. Konsisten dengan tujuan 

akuntansi pada umumnya, salah satu tugas 

auditor adalah menyediakan informasi 

yang berguna bagi pengambilan keputusan 

mengenai alokasi sumber daya yang akan 

dilakukan. Auditor bukan saja dituntut 

untuk melayani klien saja (pihak kedua), 

tetapi juga dituntut untuk melayani 

masyarakat luas (pihak ketiga). Tanggung 

jawab auditor tidak hanya tertuju pada 

klien sebagai pihak kedua saja, tetapi juga 

pada pihak ketiga yaitu masyarakat. 
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Expectation Gap pertama kali 

didefinisikan oleh Liggio (1974) sebagai 

the difference between the levels of 

expected performance “as envisioned by 

the independent accountant and by the 

user of financial statements”.  Dapat juga 

dikatakan sebagai perbedaan yang muncul 

antara tingkat performa yang diharapkan 

atau diekspektasikan sebagaimana yang 

dilakukan oleh akuntan independen dan 

oleh pengguna laporan keuangan. Adapun 

berbagai kasus di Indonesia yang muncul 

terkait dengan hasil audit telah memicu 

terjadinya expectation gap. Contoh kasus 

tersebut ialah seperti yang terjadi di PT. 

Kimia Farma, yang dimana auditor 

eksternal tersebut gagal dalam mendeteksi 

kecurangan atau fraud yang telah 

dilakukan oleh PT. Kimia Farma. 

 Melihat beberapa kasus yang 

terjadi selama ini, menyebabkan timbulnya 

krisis kepercayaan masyarakat terhadap 

profesi akuntan publik. Sikap 

ketidakpercayaan tersebut apabila terus 

menerus terjadi dan dibiarkan maka akan 

memunculkan sikap antipati terhadap hasil 

audit dan profesi akuntan akan menjadi 

suatu profesi yang hasil kerjanya tidak 

akan dapat dipercaya oleh masyarakat. 

Adanya perbedaan persepsi pemahaman 

mengenai tanggung jawab auditor dengan 

pengguna mendorong timbulnya 

expectation gap. Terdapat berbagai 

penyebab audit expectation gap. Penelitian 

Vely & Ethika (2009) menyebutkan 

Expectation Gap dapat terjadi karena 

masih belum efektifnya peran pengajaran 

didalam auditing. Cara yang dilakukan 

untuk mengurangi expectation gap yang 

ada pada masyarakat saat ini adalah 

bagaimana pengajaran auditing di masing-

masing sekolah tinggi dengan pengajaran 

auditing yang ditingkat melalui 

mengerjakan soal-soal kasus mengenai 

expectation gap. Perguruan tinggi 

mempunyai pengaruh yang besar di dalam 

memberikan pemahaman kepada para 

calon akuntan untuk lebih mengenal 

permasalahan mengenai tugas serta 

tanggung jawab seorang auditor atas audit 

yang dilakukannya.  

Pengetahuan mengenai tanggung jawab 

seorang auditor oleh mahasiswa akuntansi 

sangat diperlukan untuk mengurangi 

terjadinya AEG selain itu dibutuhkan 

pemahaman kognitif yang lebih 

mendalam. Penelitian ini, menggunakan 

mahasiswa akuntansi di STIE Perbanas 

sebagai subyek penelitian. Program Studi 

Akuntansi STIE Perbanas Surabaya 

merupakan program studi yang 

diharapkan mampu untuk mencetak calon 

akuntan-akuntan yang handal dan 

profesional. Pemahaman tentang auditing 

dipengaruhi oleh kemampuan kognitif. 

Kemampuan kognitif adalah kemampuan 

dalam menerjemahkan segala yang 

dipelajari dan melakukan interprestasi apa 

yang dilihat yang berdasarkan kenyataan. 

Pada perguruan tinggi, kemampuan 

kognitif dilihat pada tinggi rendahnya 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang 

diperoleh seorang mahasiswa. Menurut 

Lidya dan  Christine (2012), tingkat 

pemahaman auditing dipengaruhi oleh 

kecerdasan intelegensi mahasiswa, yang 

dalam hal ini yang dapat dilihat dari 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang 

dimiliki. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui apakah peran pengajaran 

auditing di STIE Perbanas Surabaya dapat 

mengurangi perbedaan presepsi terhadap 

Audit Expectation Gap pada mahasiswa 

akuntansi yang memiliki IPK ≥ 3,00 dan 

pada mahasiswa yang memiliki IPK < 

3,00.  

 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

 

Teori Stakeholder 

Teori  stakeholders  adalah  teori  yang  

menggambarkan  kepada  pihak  mana  

saja (stakeholders)  perusahaan  harus  

bertanggungjawab  (Freeman,  2001).  

Perusahaan harus menjaga hubungan 
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dengan stakeholdersnya dengan 

mengakomodasi keinginan dan kebutuhan 

stakeholdersnya, terutama  stakeholders  

yang mempunyai  power  terhadap 

ketersediaan sumber daya yang digunakan 

untuk aktivitas operasional perusahaan, 

misal tenaga kerja, pasar atas produk  

perusahaan  dan  lain-lain. Salah satu 

strategi untuk menjaga hubungan dengan 

para stakeholdrs perusahaan memberikan 

laporan keuangan yang disusun 

berdasarkan General Accepted Accounting 

Principle dan memerlukan bantuan 

memerlukan bantuan auditor dalam 

memastikan  laporan keuangan wajar dan 

sesuai, kaitannya dengan stakeholders 

memerlukan bantuan auditor dalam 

mengkomunikasi bagaimana keadaan 

perusahaan. Adanya pengharapan dari 

stakeholders mengenai kinerja yang 

diharapkan dari profesi seorang auditor. 

Munculnya perbedaan presepsi antara 

auditor dengan stakeholders  mengenai 

tingkat kinerja yang diharapkan dari 

auditor disebut dengan expectation gap 

(Liggio, 1974). Para stakeholders 

mempunyai kaitan dengan expectation 

gap tentang prespsi tanggungjawab 

auditor. 

 

Peran dan Tanggungjawab Auditor 

Auditor adalah seseorang yang 

menyatakan pendapat atas suatu kewajaran 

dalam semua hal yang material, posisi 

keuangan hasil dari suatu usaha dan arus 

kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku secara umum di Indonesia 

(Arens, 1995:864). Didalam SPAP SA 720  

peran dan tanggung jawab auditor 

meliputi: 

1. Tanggung jawab mendeteksi dan 

melaporkan kekeliruan dan 

ketidakberesan dan kecurangan 

(fraud) 

2. Tanggung jawab menghindari konflik 

dan mempertahankan sikap 

independensi 

3. Tanggung jawab mengkomunikasikan 

kepada para pemakai laporan 

keuangan 

4. Tanggung jawab  menemukan 

pelanggaran hukum oleh klien 

5. Tanggung jawab meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dan 

memperbaiki keefektifan audit 

 

Presepsi 

Persepsi merupakan sebuah proses 

seseorang didalam mengetahui beberapa 

hal melalui panca inderanya menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut 

Kotler (2006) dalam penelitian Ramdhani 

(2012) adalah proses diamana seorang 

memilih, mengorganisasi, dan 

mengartikan memasukan informasi untuk 

menciptakan suatu gambaran yang berarti 

dari dunia ini. Persepsi merupakan 

stimulus yang diinderakan, 

diorganisasikan dan diinterpretasikan 

sehingga individu mengetahui apa yang 

diinderakan. 

 

Expectation Gap 

Expectation Gap pertama kali 

diungkapkan oleh Liggio (1974:13) yang 

menyatakan bahwa expectation gap terjadi 

sebagai akibat adanya perbedaan persepsi 

antara akuntan independen dengan para 

pemakai laporan keuangan mengenai 

tingkat kinerja yang diharapkan dari 

profesi seorang akuntan. Pemahaman 

mengenai audit expectation gap 

dikemukakan oleh Bailey et al. (1983:92), 

Epstein dan Geiger (1994:852), mereka 

menyatakan bahwa pengetahuan dari para 

pengguna laporan keuangan dan faktor 

komunikasi informasi audit memiliki 

pengaruh terhadap besarnya ukuran 

expectation gap. Jhon Uzuma Ihendhinihu 

dan Silvia Nwakaego Robert (2014) 

menjelaskan tiga kunci komponen dari 

audit Expectation Gap yang berkaitan 

antara stakeholders  dengan auditor, yaitu 

: 
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1.  Auditor Responsibilities (Tanggung 

Jawab Auditor) 

2. Reliability of information attested by 

an independent auditor (Kehandalan 

Informasi yang dibuktikan oleh 

seorang Auditor Independen) 

3. Decision usefulness of those information 

(Keputusan atas manfaat dari 

informasi yang telah diaudit) 

 

Mahasiswa Akuntansi 

Mahasiswa atau mahasiswi adalah 

panggilan untuk orang yang sedang 

menjalani pendidikan tinggi di sebuah 

universitas atau perguruan tinggi. 

Akuntansi adalah bidang ilmu ekonomi 

yang mempelajari mengenai seni dalam 

mengukur, berkomunikasi dan 

menginterpretasikan aktivitas keuangan. 

Sehingga mahasiswa akuntansi dapat 

diartikan sebagai sekumpulan orang yang 

sedang menjalani pendidikan dalam 

mengukur, berkomunikasi serta 

menginterpretasikan aktivitas keuangan. 

Menurut Bernadetta dan Indarto (2013) 

pemahaman  dan  pendapat  mahasiswa  

akuntansi   terkait  masalah expectation  

gap  dan  tanggung  jawab  auditor  

menjadi  isu  yang  perlu  diketahui  oleh 

mahasiswa. 

Berikut adalah kerangka pemikiran dalam 

penilitian ini : 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Audit 

Expectation 

Gap  

Persepsi mahasiswa akuntansi 

dengan 

IPK ≥ 3,00 

Persepsi mahasiswa akuntansi 

dengan 

IPK < 3,00 

Uji beda 
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Hipotesis Penelitian 

H1 : Terdapat perbedaan persepsi antara 

mahasiswa yang memiliki IPK ≥ 3,00 dan 

mahasiswa yang memiliki IPK < 3,00 

terhadap audit expectation gap dalam 

faktor auditor responsibilities. 

H2 : Terdapat perbedaan persepsi antara 

mahasiswa yang memiliki IPK ≥ 3,00 dan 

mahasiswa yang memiliki IPK < 3,00 

terhadap audit expectation gap dalam 

faktor Reliability of information attested 

by an independent auditor. 

H3 : Terdapat perbedaan persepsi antara 

mahasiswa yang memiliki IPK ≥ 3,00 dan 

mahasiswa yang memiliki IPK < 3,00 

terhadap audit expectation gap dalam 

faktor Decision usefulness of those 

information. 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini jika didasarkan pada 

sumber datanya maka tergolong dalam 

penelitian data primer yang dimana 

sumber datanya berasal dari responden 

yang diperoleh dengan cara 

menggunakan lembaran kuesioner 

terhadap para responden. Penelitian ini 

didasarkan pada metode analisisnya yang 

tergolong sebagai penelitian kuantitatif 

yaitu penelitian yang menggunakan 

pengujian-pengujian hipotesis dengan 

menggunakan alat uji statistik. 

Identifikasi Variabel 

Analisis data pada penelitian ini 

menggunakan variabel-variabel yang 

terdiri dari variabel terikat (dependent 

variable) dan variabel bebas (independent 

variabel). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah Audit Expectation 

Gap. Sedangkan, variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah Persepsi mahasiswa 

akuntansi yang memiliki IPK ≥ 3,00, 

Persepsi mahasiswa akuntansi yang 

memiliki IPK < 3,00. 

Definisi Operasional dan Penggukuran 

Variabel 

Variabel Audit Expectation Gap 

Audit Expectation Gap merupakan 

(Y) adalah  perbedaan presepsi tentang 

tanggung jawab ataupun performa auditor 

dari yang diharapkan atau di ekspetasikan 

dengan yang dilakukan oleh seorang 

akuntan independen atau auditor 

eksternal oleh pengguna laporan 

keuangan atau investor. Isu-isu yang 

mendasari mengenai expectation gap 

menurut Fowzia rehana (2012), Jhon 

Uzuma Ihendhinihu dan Silvia Nwakaego 

Robert (2014)  adalah :  

1. Auditor Responsibilities (Tnggung 

Jawab Auditor) 

Mengukur tentang Auditor 

Responsibilities / Tanggung jawab 

auditor dengan menggunakan kuesioner 

yang terdapat lima pernyataan : 

a. Auditor bertanggungjawab  

untuk mendeteksi segala  fraud 

(kecurangan) 

b. Auditor bertanggung jawab 

untuk kekuatan struktur  

pengendaliaan internal 

entitas/perusahaan 

c. Auditor bertanggung jawab 

untuk mempertahankan metode 

pencatatan akuntansi 

d. Manajemen bertanggung jawab 

atas pembuatan laporan 

keuangan 

e. Auditor bertanggung jawab 

atas pencegahan fraud 

(kecurangan) 

2. Reliability of information attested 

by an independent auditor 

(Kehandalan Informasi yang 

dibuktikan oleh seorang Auditor 

Independen) 

Mengukur tentang Reliability of 

information attested by an independent 

auditor / kehandalan informasi yang 
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dibuktikan oleh seorang auditor 

independen dengan menggunakan 

kuesioner yang terdapat dua pernyataan : 

a. Auditor bebas bias dan objektif 

b. Auditor tidak melakukan 

penilaian dalam pemilihan 

prosedur audit 

3. Decision usefulness of those 

information (Keputusan atas 

manfaat dari informasi yang telah 

diaudit) 

Mengukur tentang Decision 

usefulness of those information / 

Keputusan atas manfaat dari informasi 

yang telah diaudit dengan menggunakan 

kuesioner yang terdapat tiga pernyataan : 

a. Pengguna dapat memiliki 

jaminan mutlak bahwa laporan 

keuangan tidak mengandung 

salah saji material 

b. Pengguna dapat memiliki 

jaminan mutlak bahwa 

entitas/perusahaan bebas dari 

kecurangan/fraud 

c. Laporan keuangan  yang telah 

dia diaudit menyediakan 

sebuah jaminan menyangkut 

performa suatu 

entitas/perusahaan 

Populasi dan Teknik Pengambilan 

Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa jurusan akuntansi 

STIE Perbanas Surabaya yang sudah 

mengambil mata kuliah Pengauditan dan 

juga Praktik Audit sejumlah 443 

mahasiswa, sedangkan sampel yang 

digunakan adalah mahasiswa akuntansi 

STIE Perbanas Surabaya yang telah 

menempuh mata kuliah Pengauditan dan 

Praktik Audit sejumlah 211 mahasiswa. 

Memilih responden dengan metode 

convenience sampling dengan ketentuan 

dan persyaratan sampel dari populasi 

tertentu yang paling mudah dijangkau 

atau paling mudah didapatkan yang 

dijelaskan, karena mempunyai kelemahan 

yaitu tidak dapat mengenerealisasi data 

dari responden sehingga jumah responden 

ditentukan dengan menggunakan rumus 

slovin. 

Berdasarkan kriteria pemilihan 

sampel yang dijabarkan sebelumnya, 

Rincian mengenai sampel dalam 

penelitian ini distribusi kuesioner yang 

disebarkan dan yang kembali serta yang 

dapat digunakan sebagai data penelitian 

responden berdasarkan IPK ≥ 3,00 

kuesioner tersebar sebesar 184 keusioner 

diterima 184 kuesioner yang dapat diolah 

Persentase (%) 87,2% dan responden 

berdasarkan IPK < 3,00 kuesioner 

tersebar sebesar 27 keusioner diterima 27 

kuesioner yang dapat diolah Persentase 

(%) 12,8% 

 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Analisis Deskriptif 
Pada analisis deskriptif, peneliti akan 

memberikan gambaran mengenai 

variabel-variabel yang diteliti dari segi, 

nilai rata-rata, dan standar deviasi. Bahwa 

nilai standar deviasi Audit expectation 

gap berdasarkan faktor Auditor 

Responsibilities Tanggapan Mahasiswa 

IPK ≥ 3,00 ialah sebesar 0.5382 yang 

menunjukan besarnya variasi atau rentang 

jarak data satu dengan data lain ialah 

sebesar 0.5382. Untuk nilai rata-rata 

keseluruhan pada Audit expectation gap 

berdasarkan faktor Auditor 

Responsibilities Tanggapan Mahasiswa 

IPK ≥ 3,00 penelitian ini ialah sebesar 

3.875, hal ini menunjukan bahwa nilai 

standar deviasi lebih besar dari nilai rata-

rata yang diperoleh Audit expectation gap 

berdasarkan faktor Auditor 

Responsibilities Tanggapan Mahasiswa 

IPK ≥ 3,00, itu berarti tingkat variasi 
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yang terjadi sangat tinggi dan data yang 

diteliti lebih heterogen. Bahwa nilai 

standar deviasi Audit expectation gap 

berdasarkan faktor Auditor 

Responsibilities Tanggapan Mahasiswa 

IPK < 3,00 ialah sebesar 0.4200 yang 

menunjukan besarnya variasi atau rentang 

jarak data satu dengan data lain ialah 

sebesar 0.4200. Untuk nilai rata-rata 

keseluruhan Audit expectation gap 

berdasarkan faktor Auditor 

Responsibilities Tanggapan Mahasiswa    

IPK < 3,00 pada penelitian ini ialah 

sebesar 4.089, hal ini menunjukan bahwa 

nilai standar deviasi lebih besar dari nilai 

rata-rata yang diperoleh Audit expectation 

gap berdasarkan faktor Auditor 

Responsibilities Tanggapan Mahasiswa 

IPK < 3,00, itu berarti tingkat variasi 

yang terjadi sangat tinggi dan data yang 

diteliti lebih heterogen. 

Bahwa nilai standar deviasi Audit 

expectation gap berdasarkan faktor 

Reliability Of Information Attested By An 

Independent Auditor Tanggapan 

Mahasiswa IPK ≥ 3,00 ialah sebesar 

0.6964 yang menunjukan besarnya 

variasi atau rentang jarak data satu 

dengan data lain pada nilai Audit 

expectation gap berdasarkan faktor 

Reliability Of Information Attested By An 

Independent Auditor Tanggapan 

Mahasiswa IPK ≥ 3,00 ialah sebesar 

0.6964. Untuk nilai rata-rata keseluruhan 

pada Audit expectation gap berdasarkan 

faktor Reliability Of Information Attested 

By An Independent Auditor Tanggapan 

Mahasiswa IPK ≥ 3,00 pada penelitian ini 

ialah sebesar 3.34, hal ini menunjukan 

bahwa nilai standar deviasi lebih besar 

dari nilai rata-rata yang diperoleh Audit 

expectation gap berdasarkan faktor 

Reliability Of Information Attested By An 

Independent Auditor Tanggapan 

Mahasiswa IPK ≥ 3,00, itu berarti tingkat 

variasi yang terjadi sangat tinggi dan data 

yang diteliti lebih heterogen. Bahwa nilai 

standar deviasi Audit expectation gap 

berdasarkan faktor Reliability Of 

Information Attested By An Independent 

Auditor Tanggapan Mahasiswa IPK < 

3,00 ialah sebesar 0.8359 yang 

menunjukan besarnya variasi atau rentang 

jarak data satu dengan data lain pada 

Audit expectation gap berdasarkan faktor 

Reliability Of Information Attested By An 

Independent Auditor Tanggapan 

Mahasiswa IPK < 3,00 ialah sebesar 

0.8359. Untuk nilai rata-rata keseluruhan 

Audit expectation gap berdasarkan faktor 

Reliability Of Information Attested By An 

Independent Auditor Tanggapan 

Mahasiswa IPK < 3,00 pada penelitian ini 

ialah sebesar 3.52, hal ini menunjukan 

bahwa nilai standar deviasi lebih besar 

dari nilai rata-rata yang diperoleh Audit 

expectation gap berdasarkan faktor 

Reliability Of Information Attested By An 

Independent Auditor Tanggapan 

Mahasiswa IPK < 3,00, itu berarti tingkat 

variasi yang terjadi sangat tinggi dan data 

yang diteliti lebih heterogen. 

Bahwa nilai standar deviasi Audit 

expectation gap berdasarkan faktor 

Decision usefulness of those information  

Tanggapan Mahasiswa IPK ≥ 3,00 ialah 

sebesar 0.777 yang menunjukan besarnya 

variasi atau rentang jarak data satu 

dengan data lain pada Audit expectation 

gap berdasarkan faktor Decision 

usefulness of those information  

Tanggapan Mahasiswa IPK ≥ 3,00 ialah 

sebesar 0.777. Untuk nilai rata-rata 

keseluruhan pada Audit expectation gap 

berdasarkan faktor Decision usefulness of 

those information  Tanggapan Mahasiswa 

IPK ≥ 3,00 penelitian ini ialah sebesar 

3.83, hal ini menunjukan bahwa nilai 

standar deviasi lebih besar dari nilai rata-

rata yang diperoleh untuk Audit 
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expectation gap berdasarkan faktor 

Decision usefulness of those information  

Tanggapan Mahasiswa IPK ≥ 3,00, itu 

berarti tingkat variasi yang terjadi sangat 

tinggi dan data yang diteliti lebih 

heterogen. Bahwa nilai standar deviasi 

pada Audit expectation gap berdasarkan 

faktor Decision usefulness of those 

information  Tanggapan Mahasiswa IPK 

< 3,00 ialah sebesar 0.745 yang 

menunjukan besarnya variasi atau rentang 

jarak data satu dengan data lain pada nilai 

Audit expectation gap berdasarkan faktor 

Decision usefulness of those information  

Tanggapan Mahasiswa IPK < 3,00 ialah 

sebesar 0.745. Untuk nilai rata-rata 

keseluruhan pada Audit expectation gap 

berdasarkan faktor Decision usefulness of 

those information  Tanggapan Mahasiswa 

IPK < 3,00 penelitian ini ialah sebesar 

3.78, hal ini menunjukan bahwa nilai 

standar deviasi lebih besar dari nilai rata-

rata yang diperoleh untuk Audit 

expectation gap berdasarkan faktor 

Decision usefulness of those information  

Tanggapan Mahasiswa IPK < 3,00, itu 

berarti tingkat variasi yang terjadi sangat 

tinggi dan data yang diteliti lebih 

heterogen. 

Uji Validitas 

Uji  Validitas  (validity)  digunakan  

untuk  mengukur  kevalidan  suatu 

kuesioner. Diketahui bahwa pernyataan 

dari indikator  satu sampai sepuluh nilai 

signifikasnsi 0,000 yang berarti valid. 

Bahwa semua  nilai  koefisien  korelasi 

pearson (r-hitung)  lebih  besar  dari  r-

tabel  yaitu 0,1351 begitu  juga  untuk  

nilai signifikansi  yang  lebih  kecil  dari  

0,05  (5%),  dengan  demikian  tiap  item 

pernyataan yang digunakan untuk 

membentuk variabel Expectation Gap 

telah valid. 

Uji Reabilitas 

Kuisioner  dapat  dikatakan  reliabel  atau  

handal  apabila  terdapat konsistensi  dari  

jawaban  responden  terhadap  

pernyataan. asil  pada  uji  reliabilitas 

diketahui  semua  nilai cronbach’s  alpha 

lebih  besar  dari  0,60 sehingga  dapat 

disimpulkan  kuesioner  pada  masing- 

masing  variabel penelitian dapat 

dinyatakan telah  handal  dan  dipercaya  

sebagai  alat  ukur  yang  menghasilkan  

jawaban  yang relatif konsisten. 

Uji Normalitas 

Tujuan dari  pengujian ini adalah  untuk 

mengetahui  distribusi  data. Kualitas  

data  diuji  dengan  menggunakan  uji  

normalitas.  Alat  uji  yang digunakan  

adalah  Kolmogorof Smirnov. Diketahui  

bahwa  nilai  signifikansi  uji 

Kolmogorov  Smirnov dari Auditor 

Responsibilities (tanggung jawab auditor) 

sebesar 0,005, Reliability of information 

attested by an independent auditor 

(kehandalan informasi yang dibuktikan 

oleh seorang auditor independen) sebesar 

0,000,  dan Decision usefulness of those 

information (keputusan atas manfaat dari 

informasi yang telah diaudit) sebesar 

0,000 dari  mahasiswa yang memiliki 

IPK ≥ 3,00 dengan mahasiswa yang 

memiliki IPK < 3,00 adalah tidak normal 

yaitu signifikan kurang dari 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi tidak normal. 

Uji beda Mann Whitney U-Test 

Uji  beda  yang digunakan dalam  

penelitian  ini  adalah  Uji Mann Whitney 

yang  merupakan salah satu uji statistik 

beda yang mempunyai ciri  sampel 

bersifat independen. Uji statistik Mann 

Whitney digunakan karena uji statistik 

parametrik yang  lebih  tajam  seperti  t 

test tidak  dapat  digunakan  karena  

distribusi  data tidak normal. Oleh  karena  

itu  dalam  penelitian  ini  digunakan  uji 

Mann  Whitney yang merupakan  statistik  
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non  parametrik. Hasil  uji beda  

berdasarkan berdasarkan  IPK  yang  

dimiliki mahasiswa diatas  diperoleh  

informasi  bahwa  signifikansi dari  

ketiga  faktor penyebab  expectation gap  

yaitu  menunjukkan  hasil  sebesar  0,068  

untuk  Auditor Responsibilities (tanggung 

jawab auditor), sebesar  0,049  untuk  

Reliability of information attested by an 

independent auditor (kehandalan 

informasi yang dibuktikan oleh seorang 

auditor independen) dan  sebesar  0,597  

untuk  Decision usefulness of those 

information (keputusan atas manfaat dari 

informasi yang telah diaudit). Ketiga 

faktor pembentuk expectation gap 

diketahui bahwa  nilai  signifikansi 

dimiliki oleh Auditor Responsibilities 

(tanggung jawab auditor), dan Decision 

usefulness of those information 

(keputusan atas manfaat dari informasi 

yang telah diaudit) lebih besar dari  0,05 

sehingga H  , dan H   diterima. Dengan 

demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  

tidak  terdapat  perbedaan  persepsi  

antara mahasiswa  yang  memiliki  IPK ≥ 

3,00  dan  mahasiswa  yang  memiliki  

IPK  3,00 terhadap expectation gap 

dalam  hal dua faktor  penyebab 

expectation gap yaitu Auditor 

Responsibilities (tanggung jawab 

auditor), dan  Decision usefulness of 

those information (keputusan atas 

manfaat dari informasi yang telah 

diaudit). Sedangkan nilai signifikansi 

yang dimiliki oleh Reliability of 

information attested by an independent 

auditor (kehandalan informasi yang 

dibuktikan oleh seorang auditor 

independen) lebih kecil dari 0,05 

sehingga H  ditolak. Demikian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

presepsi antara mahasiswa  yang  

memiliki  IPK ≥ 3,00  dan  mahasiswa  

yang  memiliki  IPK  3,00 terhadap 

expectation gap dalam  hal faktor  

penyebab expectation gap yaitu 

Reliability of information attested by an 

independent auditor (kehandalan 

informasi yang dibuktikan oleh seorang 

auditor independen). 

Perbedaan presepsi mahasiswa 

akuntansi terhadap expectation gap 

berdasarkan faktor Auditor 

Responsibilities (tanggung jawab 

auditor) 

Auditor Responsibilities 

(tanggung jawab auditor) merupakan 

Auditor  mempunyai  peran  yang  sangat  

strategis  dan  tanggung  jawab  yang 

sangat  penting.  Pandapat  yang  

dinyatakan  auditor  akan  berguna  bagi  

pihak pemakai  laporan  keuangan  hasil  

auditan  untuk  membuat  keputusan  

ekonomi. Guy  dan  Sullivan  (1988)  

menyatakan  bahwa  masyarakat  dan  

para  pemakai laporan keuangan yakin 

bahwa auditor seharusnya lebih  

bertanggungjawab dalam  mendeteksi dan  

melaporkan kecurangan (fraud) dan 

tindakan-tindakan ilegal (illegal act). 

Hasil pengujian analisis deskriptif 

diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan 

antara mahasiswa yang memiliki IPK ≥ 

3,00 dan  mahasiswa yang  memiliki IPK 

< 3,00 terhadap expectation gap 

berdasarkan faktor Auditor 

Responsibilities (tanggung jawab 

auditor). Sejalan dengan analisis dengan 

deskriptif, hasil uji Mann Whitney untuk 

pengujian  beda berdasarkan IPK yang 

dimiliki oleh responden  juga 

menunjukan tidak adanya perbedaan  

antara mahasiswa yang memiliki  IPK ≥ 

3,00 dan  mahasiswa yang  memiliki IPK 

< 3,00 terhadap expectation gap 

berdasarkan faktor Auditor 

Responsibilities (tanggung jawab 

auditor). 
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Jika didasarakan faktor Auditor 

Responsibilities (tanggung jawab auditor) 

sebagai penyebab expectation gap, 

penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh 

Gramling, Schatzberg, & Wallace (1996), 

Yeni (2001), dan Jhon Uzuma 

Ihendhinihu Dan Silvia Nwakaego 

Robert (2014) yaitu terdapat perbedaan 

pada faktor tanggungjawab auditor.yang 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan 

dalam faktor Auditor Responsibilities 

(tanggung jawab auditor) terhadap 

expectation gap. Namun dalam penelitian 

ini ternyata tidak terdapat perbedaan 

dalam faktor Auditor Responsibilities 

(tanggung jawab auditor) terhadap 

expectation gap.  

Tidak adanya perbedaan  dapat 

disebabkan karena seluruh responden 

telah mengikuti mata kuliah Pengauditan 

dan Praktik Audit. Oleh karena  itu,  

proporsi  penyerapan  tentang 

pengetahuan audit yang diterima di kelas 

mengenai faktor Auditor Responsibilities 

(tanggung jawab auditor) terhadap 

expectation gap sama baiknya antara 

mahasiswa  yang  memiliki IPK ≥3,00 

dengan  mahasiswa yang  memiliki  IPK  

<  3,00.  Mata  kuliah  tersebut, 

mahasiswa  telah mengetahui bahwa 

salah satu penyebab terjadinya 

expectation gap adalah faktor Auditor 

Responsibilities (tanggung jawab 

auditor). 

Selain  itu, tidak adanya 

perbedaan persepsi antar  mahasiswa 

dikarenakan banyaknya kasus audit yang 

dilakukan oleh para auditor yang 

diberitakan di  media  massa  misalnya 

televisi, internet dan koran. Hasil 

kuesioner  yang diterima kembali oleh 

peneliti diketahui bahwa selain dari dosen 

yang mengajar di kelas, responden 

mengetahui expectation gap dari media 

massa. Informasi yang  diperoleh  

responden  dari  media  massa  

mempengaruhi  persepsi  responden 

bahwa auditor mempunyai tanggung 

jawab untuk mendeteksi segala  fraud 

(kecurangan), kekuatan struktur  

pengendaliaan internal 

entitas/perusahaan, mempertahankan 

metode pencatatan akuntansi, dan atas 

pencegahan fraud (kecurangan). 

Perbedaan presepsi mahasiswa 

akuntansi terhadap expectation gap 

berdasarkan faktor Reliability of 

information attested by an independent 

auditor (kehandalan informasi yang 

dibuktikan oleh seorang auditor 

independen) 

Menurut pedoman Standar Audit 

Indonesia, disebutkan bahwa seorang 

auditor harus mematuhi atau sejalan 

dengan Code of Ethics for Professional 

Accountants (CEPA). Prinsip-prinsip 

etika yang mengatur tentang tanggung 

jawab profesionalisme dari seorang 

auditor adalah: independen, integritas, 

objektivitas, kompetensi profesional, dan 

kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku 

profesional, dan standar-standar teknis. 

Mengacu pada Code of Ethics for 

Professional Accountants, seorang 

akuntan yang profesional seharusnya 

bersikap adil dan tidak membiarkan 

prasangka atau bias terjadi, adanya 

konflik kepentingan ataupun pengaruh 

dari pihak lain untuk mengesampingkan 

keobyektifan. 

Hasil pengujian analisis deskriptif 

diketahui bahwa terdapat perbedaan 

antara mahasiswa yang memiliki IPK ≥ 

3,00 dan  mahasiswa yang  memiliki IPK 

< 3,00 terhadap expectation gap 

berdasarkan faktor Reliability of 

information attested by an independent 

auditor (kehandalan informasi yang 

dibuktikan oleh seorang auditor 
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independen). Sejalan dengan analisis 

dengan deskriptif, hasil uji Mann Whitney 

untuk pengujian  beda berdasarkan IPK 

yang dimiliki oleh responden  juga 

menunjukan adanya perbedaan  antara 

mahasiswa yang memiliki  IPK ≥ 3,00 

dan  mahasiswa yang  memiliki IPK < 

3,00 terhadap expectation gap 

berdasarkan faktor Reliability of 

information attested by an independent 

auditor (kehandalan informasi yang 

dibuktikan oleh seorang auditor 

independen). 

Jika didasarakan faktor Reliability 

of information attested by an independent 

auditor (kehandalan informasi yang 

dibuktikan oleh seorang auditor 

independen) sebagai penyebab 

expectation gap, penelitian ini sejalan 

dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Jhon Uzuma Ihendhinihu 

Dan Silvia Nwakaego Robert (2014). 

yang menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan dalam faktor Reliability of 

information attested by an independent 

auditor (kehandalan informasi yang 

dibuktikan oleh seorang auditor 

independen). Namun dalam penelitian ini 

ternyata terdapat perbedaaan  dalam 

faktor Reliability of information attested 

by an independent auditor (kehandalan 

informasi yang dibuktikan oleh seorang 

auditor independen) terhadap expectation 

gap. 

Adanya perbedaan dapat 

disebabkan  karena responden antara 

mahasiswa  yang  memiliki IPK ≥3,00 

dengan  mahasiswa yang  memiliki  IPK  

<  3,00 memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang berbeda ketika 

mengikuti mata kuliah Pengauditan dan 

Praktik Audit yang diterima dari dosen. 

Dalam mata kuliah tersebut, mahasiswa  

telah mengetahui bahwa salah satu 

penyebab terjadinya expectation gap 

adalah Reliability of information attested 

by an independent auditor (kehandalan 

informasi yang dibuktikan oleh seorang 

auditor independen). Selain perbedaan 

yang disebabkan dari pengetahuan dan 

pemahaman yang berbeda ketika 

mengikuti mata kuliah Pengauditan dan 

Praktik Audit yang diterima dari dosen, 

disebabkan oleh informasi yang didapat 

dari koran, televisi, buku-buku dan 

seminar-seminar yang diikuti. 

Perbedaan presepsi mahasiswa 

akuntansi terhadap expectation gap 

berdasarkan faktor Decision usefulness 

of those information (keputusan atas 

manfaat dari informasi yang telah 

diaudit) 

Didalam SPAP, diatur bahwa 

seorang auditor memberikan atau 

menyediakan keyakinan yang penuh 

bahwa laporan keuangan tersebut atau 

yang sudah diaudit telah terbebas dari 

salah saji material sepenuhnya. Seorang 

auditor tidak dapat mendapatkan 

keyakinan yang penuh karena terdapat 

adanya keterbatasan yang melekat 

didalam proses audit itu sendiri sehingga 

dapat mempengaruhi kemampuan auditor 

didalam mendeteksi salah saji material 

yang ada didalam laporan keuangan. 

Hasil pengujian analisis deskriptif 

diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan 

antara mahasiswa yang memiliki IPK ≥ 

3,00 dan  mahasiswa yang  memiliki IPK 

< 3,00 terhadap expectation gap 

berdasarkan faktor Decision usefulness of 

those information (keputusan atas 

manfaat dari informasi yang telah 

diaudit). Sejalan dengan analisis dengan 

deskriptif, hasil uji Mann Whitney untuk 

pengujian  beda berdasarkan IPK yang 

dimiliki oleh responden  juga 

menunjukkan tidak adanya perbedaan  

antara mahasiswa yang memiliki  IPK ≥ 

3,00 dan  mahasiswa yang  memiliki IPK 
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< 3,00 terhadap expectation gap 

berdasarkan faktor Decision usefulness of 

those information (keputusan atas 

manfaat dari informasi yang telah 

diaudit). 

Jika didasarakan faktor Decision 

usefulness of those information 

(keputusan atas manfaat dari informasi 

yang telah diaudit) sebagai penyebab 

expectation gap, penelitian ini berbeda 

dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Jhon Uzuma Ihendhinihu 

Dan Silvia Nwakaego Robert (2014) 

yang meyatakan bahwa terdapat 

perbedaan dalam faktor Decision 

usefulness of those information 

(keputusan atas manfaat dari informasi 

yang telah diaudit) terhadap expectation 

gap. Namun dalam penelitian ini ternyata 

tidak terdapat perbedaan dalam faktor 

Decision usefulness of those information 

(keputusan atas manfaat dari informasi 

yang telah diaudit) terhadap expectation 

gap. 

Tidak adanya perbedaan  dapat 

disebabkan karena seluruh responden 

telah mengikuti mata kuliah Pengauditan 

dan Praktik Audit. Oleh karena  itu,  

proporsi  penyerapan  tentang 

pengetahuan audit yang diterima di kelas 

mengenai faktor Decision usefulness of 

those information (keputusan atas 

manfaat dari informasi yang telah 

diaudit) terhadap expectation gap sama 

baiknya antara mahasiswa  yang  

memiliki IPK ≥3,00 dengan  mahasiswa 

yang  memiliki  IPK  <  3,00.  Dalam  

mata  kuliah  tersebut, mahasiswa  telah 

mengetahui bahwa salah satu penyebab 

terjadinya expectation gap adalah faktor 

Decision usefulness of those information 

(keputusan atas manfaat dari informasi 

yang telah diaudit). 

Selain  itu, tidak adanya 

perbedaan persepsi antar  mahasiswa 

dikarenakan banyaknya kasus audit yang 

dilakukan oleh para auditor yang 

diberitakan di  media  massa  misalnya 

televisi, internet dan koran. Dari  hasil 

kuesioner  yang diterima kembali oleh 

peneliti  diketahui bahwa selain dari 

dosen yang mengajar di kelas, responden 

mengetahui expectation gap dari media 

massa. Informasi yang  diperoleh  

responden  dari  media  massa  

mempengaruhi  persepsi  responden 

bahwa laporan auditor/ informasi yang 

telah diaudit memberikan manfaat dalam 

hal menyediakan sebuah jaminan 

menyangkut performa suatu 

entitas/perusahaan dan keputusan untuk 

para pengguna laporan yang telah diaudit 

bahwa laporan keuangan tidak 

mengandung salah saji material dan 

entitas/perusahaan bebas dari 

kecurangan/fraud. 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

Penelitian  ini tergolong dalam 

penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan data  primer.  Penelitian  

ini  menggunakan  kuesioner  sebagai  

media  memperoleh data. Sampel  yang  

digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  

mahasiswa  yang  telah menempuh atau 

sedang menempuh mata kuliah 

Pengauditan dan Praktik Audit. Metode  

yang  digunakan  dalam  memperoleh  

data  adalah  survei  langsung  pada 

responden. Dari  hasil  pengujian  maka 

dapat ditarik dua kesimpulan yang 

pertama bahwa tidak terdapat perbedaan  

persepsi  antara  mahasiswa  yang  

memiliki  IPK ≥ 3,00 dengan  mahasiswa  

yang  memiliki IPK < 3,00 terhadap 

expectation gap dalam faktor yaitu 

tanggungjawabauditor,dan keputusan atas 

manfaat dari informasi yang telah diaudit, 

yang kedua terdapat perbedaan persepsi  

antara  mahasiswa  yang  memiliki  IPK ≥ 
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3,00 dengan  mahasiswa  yang  memiliki 

IPK < 3,00 terhadap expectation gap 

dalam faktor yaitu kehandalan informasi 

yang dibuktikan oleh seorang auditor 

independen. Temuan ini memperkuat 

kesimpulan peneliti bahwa pendidikan 

audit memiliki pengeruh yang signifikan 

terhadap audit expectation gap di Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya 

sesuai dengan penelitian sebelumnya 

dilakukan oleh Jhon Uzuma Ihendhinihu 

Dan Silvia Nwakaego Robert (2014) Dan 

Fowzia Rehana (2012).  

Keterbatrasan dalam penelitian ini 

antara lain, (1) terdapat pernyataan  yang  

bersifat negatif,  sehingga  

memungkinkan  jawaban para responden 

menjadi bias pada pernyataan negative, 

(2) Jumlah responden antara mahasiswa 

indeks prestasi kumulatif ≥ 3,00 

presentasi 87,2% dengan mahasiswa 

indeks prestasi kumulatif < 3,00 

presentase 12,8% memiliki jumlah yang 

tidak sebanding, sehingga mayoritas 

penelitian ini mahasiswa indeks prestasi 

kumulatif ≥ 3,00. 

Saran yang dapat diberikan untuk 

penelitian selanjutnya sebaiknya lebih 

berhati-hati dengan pernyataan negatif, 

agar jawaban responden tidak menjadi 

bias, sebaiknya mengembangkan dengan 

penelitian eksperimen. 
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