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ABSTRACT 

The aim of this research is to obtain information on whether a qualified 
audit opinion give a significant influence on the stock price and the average 
abnormal return. Research carried out by using the reaction of the market as 
measured by changes in stock prices and average abnormal return as the 
dependent variable. The independent variable used is a qualified audit opinion. 

This research was conducted by using the Wilcoxon test as a means of 
testing the hypothesis. Data collection in this research using purposive sampling 
of companies that received a qualified audit opinion on its financial statements 
listing on the Indonesia Stock Exchange in 2008-2014. A total of 20 companies 
used as a sample in this research. 

The results of this research indicate that the announcement of a qualified 
audit opinion does not significantly affect the stock price. Variable average 
abnormal return appears a significant influence on the 5th day before and after 
the announcement of a qualified audit opinion. 

Keywords: Stock Price, Average Abnormal Return, Qualified Opinion 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah opini audit wajar dengan 
pengecualian (qualified) memberikan pengaruh secara signifikan terhadap harga 
saham dan average abnormal return. Penelitian dilakukan dengan menggunakan 
reaksi pasar yang diukur dengan perubahan harga saham dan average abnormal 
return sebagai variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu 
opini audit wajar dengan pengecualian (qualified). 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling 
terhadap perusahaan yang mendapat opini audit wajar dengan pengecualian pada 
laporan keuangannya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-
2014. Sebanyak 20 perusahaan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini dan 
akan menggunakan Wilcoxon test sebagai alat uji hipotesis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengumuman opini audit wajar 
dengan pengecualian tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. 
Hasil hipotesis selanjutnya pengumuman opini audit wajar dengan pengecualian 
memberikan pengaruh secara signifikan terhadap average abnormal return di hari 
ke 5 sebelum dan setelah adanya pengumuman. 

Kata Kunci : Harga Saham, Average Abnormal Return, Opini Audit Wajar 
Dengan Pengecualian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini dipaparkan berbagai hal yang melatarbelakangi penelitian 

ini, tujuan dari penelitian sendiri dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. 

Dan juga akan dijelaskan tentang sistematika penulisan penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Diperlukan banyak informasi bagi calon investor dalam 

mempersiapkan sebuah keputusan investasi, yang selanjutnya calon investor 

akan melakukan analisis pada informasi yang diperoleh. Salah satu 

informasi yang bisa digunakan oleh investor untuk pertimbangan dalam 

mengambil keputusan adalah laporan keuangan atau laporan keuangan. 

Dengan adanya kebutuhan informasi bagi para pemangku kepentingan dan 

calon investor, maka perusahaan mulai terdorong untuk membuat sebuah 

laporan kinerja keuangan perusahaan berupa laporan keuangan. 

Manajemen perusahaan memiliki tanggung jawab untuk membuat 

laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban kinerjanya dalam 

suatu periode tertentu untuk dilaporkan kepada pemangku kepentingan 

(stakeholder), yang bisa sebagai kreditur, pemilik saham, masyarakat. Agar 

laporan keuangan lebih reliable dan dipercaya oleh para pengguna laporan 

keuangan, maka ditunjuklah pihak independen (auditor) yang bertugas 

melakukan pemeriksaan terhadap kinerja keuangan perusahaan dan 
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dilaporkan dalam bentuk laporan audit, dimana didalam laporan audit 

tersebut terdapat opini auditor yang memberikan penilaian atas tingkat 

kewajaran penyajian laporan keuangan. Mulyadi (2002) menjelaskan bahwa 

“audit dilakukan untuk mengumpulkan dan melakukan evaluasi bukti-bukti 

yang mendasari laporan atau pernyataan yang dikeluarkan oleh perusahaan, 

sehingga auditor memperoleh dasar yang kuat untuk menyatakan pendapat 

tentang kebenaran pernyataan yang dibuat oleh pihak perusahaan”. 

Mulyadi (2002) mennyatakan bahwa “laporan audit merupakan 

media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat 

lingkungan. Dalam laporan audit tersebut auditor independen menyatakan 

pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan”. Selanjutnya 

para pemangku kepentingan (stakeholder) akan menggunakan laporan 

keuangan auditan hasil dari auditor, karena alasan tersebut sehingga laporan 

audit bisa disebut sarana untuk berkomunikasi dari pihak independen yang 

melakukan proses audit kepada pihak pemangku kepentingan.  

Efek yang diharapkan dari laporan audit atas keputusan pengguna 

adalah salah satu faktor penting yang melatarbelakangi permintaan jasa 

audit. “Tujuan utama audit atas laporan keuangan adalah untuk menambah 

keandalan laporan keuangan yang telah disusun manajemen perusahaan” 

(Boynton & Kell, 2006). Menurut Arens et al. (2006) permintaan untuk jasa 

audit dipicu oleh banyak faktor, termasuk adanya kesenjangan informasi 

antara pengguna dari laporan keuangan dan para pembuat dari laporan 

keuangan, konflik kepentingan antara pengguna laporan keuangan, 
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kompleksitas transaksi ekonomi, dan harapan dari pengaruh terbitnya 

laporan keuangan dalam tindakan investasi. 

Opini audit merupakan proses akhir dalam seluruh rangkaian 

proses audit yang dilakukan auditor independen. Opini audit yang terdapat 

dalam laporan keaungan inilah yang digunakan auditor untuk 

menyampaikan hasil dari proses audit kepada para investor. Hal ini 

mencerminkan bahwa laporan audit merupakan sumber informasi penting 

bagi pengambilan keputusan investor. Menurut Mulyadi (2002) “terdapat 

lima opini laporan audit yang diterbitkan oleh auditor, yaitu opini wajar 

tanpa pengecualian (unqualified), wajar tanpa pengecualian dengan paragraf 

penjelas (Unqualified Opinion Report with Explanatory Language), wajar 

dengan pengecualian (qualified), tidak wajar (adverse), dan tidak 

memberikan opini (disclaimer)”. 

Opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) adalah opini 

auditor independen pada perusahaan yang menyajikan laporan keuangannya 

dengan menerapkan prisnsip akuntansi berterima umum dan disajikan 

secara wajar bebas salah saji. Opini wajar tanpa pengecualian dengan 

paragraf penjelas (Unqualified Opinion Report with Explanatory Language) 

adalah opini auditor dimana laporan keuangan yang disajikan wajar pada 

posisi keuangannya dan laporannya, tapi masih terdapat beberapa hal yang 

perlu dijelaskan lebih lanjut seperti penerapan standar baru, pengubahan 

metode perhitungan, dll. Opini audit wajar dengan pengecualian (Qualified 

Opinion) adalah opini yang diberikan oleh auditor pada perusahaan yang 
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dalam penerbitan laporan keuangannya secara wajar tapi masih terdapat 

beberapa pengecualian pada akun-akun tertentu yang tidak mempengaruhi 

secara keseluruhan pada tingkat kewajaran laporan keungan. Opini tidak 

wajar (Adverse Opinion) adalah opini yang dikeluarkan oleh auditor 

independen bila terdapat kondisi, laporan yang disajikan tidak secara wajar 

baik pada posisi keuangan, arus kas perusahaan, laba rugi perusahaan 

maupun perubahan ekuitas dikarenakan perusahaan tidak menerapkan 

prinsip akuntansi berterima umum. Opini tidak memberikan pendapat 

(Disclaimer of Opinion) adalah opini auditor yang mengindikasikan bahwa 

dalam proses audit terdapat hal-hal negatif seperti tidak terbukanya pihak 

klien atau perusahaan terhadap pihak auditor sehingga terjadi hambatan 

dalam proses audit laporan keuangan. 

Laporan audit ini merupakan bentuk formal dan baku sesuai 

ketetapan yang didalamnya terdiri dari tiga bagian. Yang pertama 

merupakan paragraf pengantar berisi tipe jasa dan objek audit, kedua adalah 

paragraf lingkup berisi pernyataan lingkup audit dan ketiga adalah paragraf 

pendapat berisi tentang pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan 

(Mulyadi, 2002). 

Pada tahun 2008 Al-Thunaibet, et al. menyatakan “laporan audit 

harus dapat dimengerti, objektif, dan diterima oleh pengguna sebagai 

sumber informasi yang relevan”. Ukuran relevansi dari laporan audit disini 

berarti bahwa para pengguna laporan keuangan seharusnya bisa 

menggunakan laporan audit yang sudah diterbitkan auditor untuk dijadikan 
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pertimbangan dan pembeda dalam proses pengambilan keputusan. 

Munculnya pertimbangan dari keputusan yang akan diambil dapat diartikan 

bahwa laporan audit tersebut haruslah terdapat kandungan informasi, yaitu 

harus bisa memberikan pengaruh atas keputusan yang akan diambil dalam 

investasi. Namun nilai dari laporan audit bisa dipertanyakan apabila laporan 

audit yang terbit tidak memberikan pengaruh dalam proses pengambilan 

keputusan. 

Adanya pengumuman laporan audit ini merupakan sinyal bagi 

investor dalam membantu pengambilan keputusan, sesuai dengan signalling 

theory. Menurut Hartono (2005) “teori sinyal menyatakan bahwa 

perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal 

pada pasar, dengan demikian pasar diharapkan dapat membedakan 

perusahaan yang berkualitas baik dan buruk”. Dengan adanya sinyal ini 

diharapkan para investor dapat mengambil keputusan dalam investasinya 

yang kemudian menimbulkan reaksi pasar. “Reaksi pasar adalah suatu 

bentuk tanggapan pasar atas informasi yang telah diterima dari sebuah 

pengumuman yang diterbitkan” (Jogiyanto, 2008). 

Menurut penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya 

terdapat perbedaan dari hasil penelitian reaksi pasar atas terbitnya laporan 

keuangan auditan. Pada tahun 2000 Chen et al. melakukan penelitian reaksi 

pasar yang muncul pada Shanghai Stock Exchange. Para peneliti 

menyelidiki pengaruh dari opini wajar dengan pengecualian (qualified) dan 

wajar tanpa pengecualian (unqualified) terhadap harga saham dan return 
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saham periode 1995-1997. Terdapat kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara reaksi pasar terhadap opini audit wajar dengan 

pengecualian (qualified) dan opini audit wajar tanpa pengecualian dengan 

paragraf penjelasan. Hasil yang sama didapat dari penelitian Martinez et al. 

(2004) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

opini wajar dengan pengecualian (qualified) terhadap harga saham, yang 

artinya, tidak ada isi informasi dari opini audit wajar dengan pengecualian 

(qualified). Penelitian ini mengambil sampel pada periode 1992-1995 

dengan jumlah sampel 129. Kesimpulan yang serupa didapatkan juga dari 

Al-Thuneibat et al. (2008) penilitian yang dilakukan di Jordania yang juga 

melakukan penelitian pada hubungan opini auditor wajar dengan 

pengecualian (qualified) terhadap share price pada perusahaan yang listing 

di Amman Stock Exchange (ASE). Penelitian menggunakan uji t-test 

terhadap 42 sampel perusahaan dengan purposive sampling pada periode 

2000-2005. Hasil dari penelitian ternyata menghasilkan bahwa opini audit 

wajar dengan pengecualian (qualified) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap share price. 

Tapi hasil lain diperoleh dalam penelitian yang dilakukan pada 

tahun 2000 oleh Soltani yang meneliti pengaruh pengumuman laporan audit 

wajar dengan pengecualian (qualified) terhadap harga saham dengan 543 

sampel pada periode 1986-1995 di Perancis. Abnormal return negatif yang 

muncul memberikan pengaruh yang signifikan pada periode sebelum dan 

periode sesudah pengumuman laporan audit, sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa pengumunan audit secara signifikan memberi efek terhadap harga 

saham. 

Jika ditinjau hasil penelitian-penelitian sebelumnya maka bisa 

diambil kesimpulan bahwa hasil dari penelitian sebelumnya bersifat tidak 

konsisten dan beragam hasilnya. Perbedaan yang terjadi dalam penelitian- 

penelitian sebelumnya mungkin dikarenakan terdapat perbedaan dalam hal 

cara penelitian yang digunakan, perbedaan tahun, dam perbedaan negara 

yamg diteliti. 

Selanjutnya penelitian ini dilakukan untuk melakukan pengujian 

apakah terjadi reaksi pasar atas pengumuman laporan keuangan auditan 

dengan opini wajar dengan pengecualian (qualified), perubahan harga di 

pasar akan ditinjau dengan muncul tidaknya perbedaan signifikan pada 

harga saham dan average abnormaal return yang terjadi dalam jangka 

waktu periode sebelum pengumuman & periode setelah adanya 

pengumuman penerbitan laporan keuangan auditan dengan opini wajar 

dengan pengecualian (qualified). Penelitian lebih lanjut ini juga dilakukan 

untuk mengetahui ada tidaknya kandungan informasi dari laporan keuangan 

auditan yang diterbitkan dengan penerapan diwaktu dan tempat yang 

berbeda dari penelitian sebelumnya. 

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti uraikan sebelumnya, 

maka selanjutnya penelitian ini diberi judul “Analisis Perbedaan Harga 

Saham dan Average Abnormal Return Atas Pengumuman Laporan Opini 

Audit Wajar Dengan Pengecualian (Qualified) (Studi Empiris Pada 
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Perusahaan Yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2014)”. Penelitian 

dilakukan untuk menganalisis dan mengukur pengaruh opini audit tersebut 

terhadap share price di perusahasan listing dl BEI periode 2008-2014. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dengan melihat berbagai uraian dari beberapa penelitian 

sebelumnya diatas, maka dapat disimpulkan terdapat ketidakkonsistenan 

dan keberagaman hasil dari para peneliti terdahulu. Penelitian ini dilakukan 

bertujuan untuk melakukan pengujian apakah ada pengaruh pengumuman 

laporan keuangan auditan dengan opini wajar dengan pengecualian 

(qualified) pada harga saham dan average abnormal return. Dengan 

mengacu pada penguraian latar belakang sebelumnya bisa dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan secara signifikan antara harga saham 

sebelum dan harga saham sesudah diterbitkannya laporan keuangan 

dengan opini audit wajar dengan pengecualian (qualified)? 

2. Apakah terdapat perbedaan secara signifikan antara average abnormal 

return sebelum dan average abnormal return sesudah diterbitkannya 

laporan keuangan dengan opini audit wajar dengan pengecualian 

(qualified) ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah  
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1. Untluk mengujli secara empirisl perbedaanl secara signifikan antara 

share price yang terjadi selama periode jendela dalam penerbitan 

laporan keuangan denganl opinil auditl wajarl denganl pengecualianl 

(qualified). 

2. Untuk mengujil secara empiris perbedaanl secara signifikan antaral 

averrage abnormal return yang terjadi selamal periodel jendelal dalam 

penerbitan laporan keuangan denganl opini audit wajar dengan 

pengecualian (qualified). 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Berikut beberapa manfaat yangl penulis harapkan atas penelitianl 

yang telah dilakukan: 

1. Hasil dari penelitianl ini diharapkanl mampul memberikanl informasi 

kepada penggunal laporan keuangan tentang kandungan informsasi yangl 

terdapat dalam laporan keuangan. 

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pertimbangan bagi 

calon shareholder dalam penginvestasian sahaml denganl melakukan 

analisis yangl adal. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 



10 
 

 
 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang menjadi dasar yang 

digunakan dalam menganalisis penelitian. Mencakup landasan 

teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menerangkan tentang variable penelitian dan definisi 

operasiaonal, penentuan sampel, jenis, dan sumber data 

penelitian, serta metode pengumpulan data dan metode analisis. 

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan pokok isi dari penelitian yang berisi deskripsi 

objek penelitian, analisis data, dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh, 

keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.




