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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan perokonomian suatu negara salah satunya dapat 

direfleksikan oleh aktivitas pasar modal yang terdapat di negara tersebut. 

Pasar modal memiliki peranan yang sangat penting sebagai sarana untuk 

menghimpun dana dari pelaku bisnis dan juga masyarakat. Pasar modal 

diharapkan menjadi alternatif dalam penghimpunan dana sebagai salah satu 

sumber pembiayaan investasi bagi perusahaan. Bagi investor, pasar modal 

bermanfaat sebagai sarana alternatif investasi dengan tujuan memperoleh 

keuntungan. Arti penting pasar modal di Indonesia tercermin di dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yang 

menyatakan bahwa pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam 

pembangunan nasional dalam rangka menigkatkan pemerataan, pertumbuhan, 

dan stabilitas ekonomi nasional ke arah kesejahteraan rakyat. 

Informasi yang relevan sangat diperlukan dalam kegiatan 

perdagangan di pasar modal, di mana terdapat tingkat kompetisi tinggi dan 

ketat yang mendorong setiap perusahaan untuk mempersiapkan informasi 

yang tepat dan berguna bagi setiap pihak berkepentingan terhadap data dan 

atau aktivitas perusahaan tersebut. Salah satu media yang digunakan untuk 

memberikan informasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan adalah 

laporan keuangan (Ningsih, 2011). Anvarkhatibi, Safashur, dan Mohammadi 
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(2012) berpendapat bahwa laporan keuangan merupakan ukuran capaian 

manajemen tentang posisi keuangan dari suatu organisasi yang merupakan 

alasan utama untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. 

Informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

dapat bermanfaat bilamana disajikan secara akurat dan tepat. Untuk 

meyakinkan publik bahwa informasi yang disampaikan oleh perusahaan 

adalah informasi yang andal, maka dibutuhkan adanya audit atas laporan 

keuangan. Tujuan audit atas laporan keuangan oleh Akuntan Publik (auditor 

independen) adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam 

semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus 

kas sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum di Indonesia (Widosari 

dan Rahardja, 2012). Laporan audit harus dapat dimengerti, objektif, dan 

dapat diterima oleh pengguna sebagai sumber informasi yang relevan 

(Wicaksono dan Raharja, 2012). 

Opini audit merupakan kesimpulan auditor terhadap proses audit 

yang telah dilaksanakan dan pendapat mengenai kewajaran isi laporan 

keuangan perusahaan yang tercermin di dalam penyajian laporan keuangan 

perusahaan (Laksitafresti, 2012). Opini yang dikeluarkan auditor akan 

menambah keyakinan pemakaian atas informasi yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Opini audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

laporan audit. Opini yang dikeluarkan oleh auditor ada lima yaitu pendapat 

wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), pendapat wajar tanpa 

pengecualian dengan paragraf penjelas (unqualified opinion with explanatory 
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language), pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion), pendapat 

tidak wajar (adverse opinion), dan pernyataan tidak memberikan pendapat 

(disclaimer of opinion) (Soewiyanto, 2012). Opini audit sangat 

mempengaruhi perkembangan perusahaan-perusahaan go public. Dengan 

adanya opini audit ini, semua pihak yang berkepentingan akan memakai 

laporan dan pendapat akuntan publik sebagai tolak ukur dalam pengambilan 

keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit merupakan sumber 

informasi bagi pihak yang berkepentingan. 

Reaksi pengguna atas informasi yang terdapat pada sebuah 

pengumuman yang dikeluarkan oleh perusahaan dan dipublikasikan adalah 

suatu tanda dari perusahaan yang menggambarkan kondisi perusahaan. 

Publikasi laporan keuangan yang telah diaudit yang di dalamnya tercantum 

opini audit selalu ditunggu oleh pelaku pasar untuk mencermati 

perkembangan suatu emiten. Fitryani, Subroto, dan Baridwan (2013) 

menyatakan bahwa reaksi pasar yang ditimbulkan atas informasi dalam 

laporan keuangan yang telah diaudit dapat bermacam-macam dalam setiap 

kondisi opini yang telah dibuat.  

Publikasi laporan audit yang berisi opini audit bertujuan memberikan 

sinyal bagi investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebut. 

Publikasi ini mempunyai nilai informatif bagi investor untuk berinvestasi 

sehingga diharapkan akan mempengaruhi meningkatnya jumlah permintaan 

saham perusahaan tersebut, selanjutnya reaksi pasar ini akan mempengaruhi 

perubahan harga saham karena adanya transaksi yang meningkat. Dengan 
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naiknya harga saham akan menambah nilai perusahaan (value of the firm) 

yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham. 

Teori sinyal (signaling theory) merupakan teori yang menjelaskan adanya 

asimetri informasi yang menyebabkan harga saham berfluktuasi, dimana 

perusahaan perlu memberikan sinyal berupa informasi, dalam hal ini 

mengenai publikasi laporan audit yang berisi opini audit sehingga para pelaku 

pasar akan bereaksi terhadap adanya informasi tersebut.  

Reaksi pasar diukur dengan menggunakan return sebagai nilai 

perubahan harga atau abnormal return (Jogiyanto, 2012). Abnormal return 

adalah sebuah metodologi untuk meneliti atau menguji pengaruh kandungan 

informasi terhadap reaksi pasar dengan menggunakan event study (Moin, 

2003). Kesimpulannya, publikasi opini audit diharapkan akan meningkatkan 

kinerja perusahaan dengan adanya abnormal return saham di sekitar tanggal 

publikasi serta meningkatnya kinerja keuangan perusahaan. 

Wicaksono (2011) menyatakan bahwa opini audit wajar tanpa 

pengecualian akan memberikan sinyal positif sedangkan tipe opini audit 

selain wajar tanpa pengecualian belum tentu memberikan sinyal yang positif. 

Selanjutnya, laporan audit tidak wajar dapat memberikan sinyal negatif sebab 

laporan keuangan tersebut disajikan secara tidak wajar sehingga informasi 

tidak dapat dipercaya. Laporan tidak menyatakan pendapat juga dapat 

memberikan sinyal negatif sebab auditor tidak memperoleh bukti yang cukup 

mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut atau hubungan antara auditor 

dengan kliennya tidak independen. Opini wajar tanpa pengecualian dengan 
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paragraf penjelas (WTP-PP) dan opini wajar dengan pengecualian (WDP) 

adalah opini audit yang menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara 

wajar, namun memerlukan beberapa penjelasan atau pengecualian sebagai 

informasi tambahan. Penjelasan atau pengecualian ini melalui analisa lebih 

dalam, dianggap memiliki kandungan informasi yang bisa diartikan sebagai 

sinyal positif atau negatif untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan sehingga penelitian ini akan secara khusus meneliti 

dua opini tersebut yaitu, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf 

penjelas (WTP-PP) dan opini audit wajar dengan pengecualian (WDP). 

Penelitian untuk menguji pengaruh publikasi opini audit terhadap kinerja 

saham telah banyak dilakukan, namun secara umum hasil penelitian 

menunjukkan hasil yang tidak konsisten. 

Tahinakis, Mylonakis, dan Daskalopoulou (2010) meneliti dampak 

opini audit terhadap abnormal return saham pada perusahaan di bursa Yunani 

(Athens Stock Exchange). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa opini 

audit tidak berpengaruh signifikan terhadap abnormal return. Penelitian 

Soeprihadi (2011) justru menunjukkan hasil yang berbeda bahwa opini audit 

berpengaruh secara signifikan terhadap abnormal return. Penelitian yang 

dilakukan oleh Leo (2007) memiliki hasil bahwa publikasi opini audit wajar 

tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas memberikan pengaruh yang 

positif signifikan terhadap abnormal return perusahaan di sekitar tanggal 

publikasi. Penelitian Lai, et al (2009) menyimpulkan bahwa opini audit wajar 
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tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas memberikan pengaruh yang 

negatif signifikan terhadap harga saham perusahaan.  

Wicaksono (2011) meneliti tentang pengaruh publikasi opini audit 

wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas dan wajar dengan 

pengecualian terhadap abnormal return di sekitar tanggal publikasi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa tidak dihasilkan abnormal return yang 

signifikan bagi perusahaan. Penelitian Moradi et al (2011) yang hanya 

meneliti pengaruh opini audit wajar dengan pengecualian terhadap abnormal 

return menunjukkan hasil yang kosisten dengan penelitian yang dilakukan 

Wicaksono (2011). Penelitian Laksitafresti (2012) juga tidak menemukan 

adanya perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah 

tanggal publikasi opini audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf 

penjelas dan wajar dengan pengecualian. 

Penelitian ini merupakan pengembangan mengacu pada penelitian 

yang telah dilakukan oleh Wicaksono (2011) dengan perbedaan-perbedaan 

sebagai berikut: 

1. Pada penelitian sebelumnya, Wicaksono (2011) jumlah sampel yaitu, 162 

dan 29 perusahaan yang melakukan publikasi opini WTP-PP dan WDP 

pada periode 2004-2009. Penelitian ini menggunakan data terbaru dengan 

periode penelitian pada tahun 2012 dengan jumlah sampel 166 dan 11. 

2. Wicaksono (2011) menguji perbedaan abnormal return saham dengan 

periode kejadian (event window) yaitu 11 hari bursa yang dihitung dari t-5 

sampai t+5. Penelitian ini menggunakan periode kejadian (event window) 
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yang lebih panjang yaitu 21 hari bursa yang dihitung dari t-10 sampai t+10 

sehingga diharapkan hasil penelitian menunjukkan kinerja pasar di sekitar 

publikasi opini audit yang lebih baik secara statistik. 

3. Wicaksono (2011) hanya menguji abnormal return secara agregat yaitu 

seluruh sekuritas secara cross section untuk tiap-tiap hari (t) pada periode 

peristiwa. Penelitian ini menguji abnormal return secara agregat yaitu 

seluruh sekuritas secara cross section untuk tiap-tiap hari (t) pada periode 

peristiwa dan menguji perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah 

publikasi opini audit sehingga diharapkan hasilnya menjadi lebih baik 

secara statistik. 

Dari uraian tersebut maka diambil judul “ANALISIS DAMPAK  

PUBLIKASI OPINI AUDIT WAJAR TANPA PENGECUALIAN 

DENGAN PARAGRAF PENJELAS (WTP-PP) DAN OPINI AUDIT 

WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (WDP) TERHADAP 

ABNORMAL RETURN SAHAM" 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas dan hasil 

penelitian yang beragam, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat rata-rata abnormal return (average abnormal return) bagi 

perusahaan di sekitar tanggal publikasi opini audit wajar tanpa 

pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-PP) ?  
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2. Apakah terdapat rata-rata abnormal return (average abnormal return) bagi 

perusahaan di sekitar tanggal publikasi opini audit wajar dengan 

pengecualian (WDP) ? 

3. Apakah terdapat perbedaan rata-rata abnormal return (average abnormal 

return) pada periode sebelum dan sesudah tanggal publikasi opini audit 

wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-PP) ? 

4. Apakah terdapat perbedaan rata-rata abnormal return (average abnormal 

return) pada periode sebelum dan sesudah tanggal publikasi opini audit 

wajar dengan pengecualian (WDP)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa terdapat rata-rata abnormal return 

bagi perusahaan di sekitar tanggal publikasi opini audit wajar tanpa 

pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-PP). 

2. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa terdapat rata-rata abnormal return 

bagi perusahaan di sekitar tanggal publikasi opini audit wajar dengan 

pengecualian (WDP). 

3. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa terdapat perbedaan rata-rata 

abnormal return pada periode sebelum dan sesudah tanggal publikasi  

opini audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-PP). 
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4. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa terdapat perbedaan rata-rata 

abnormal return pada periode sebelum dan sesudah tanggal publikasi  

opini audit wajar dengan pengecualian (WDP). 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Praktis 

a. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas sekaligus 

memperdalam pengetahuan penulis serta,  memberi gambaran mengenai  

manfaat kandungan informasi dengan menguji reaksi pasar terhadap 

publikasi opini audit yang dilakukan oleh perusahaan publik. 

b. Bagi manajemen perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

sebagai bahan evaluasi tentang publikasi laporan opini audit yang 

berpengaruh terhadap abnormal return saham perusahaan. 

c. Bagi investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

informasi tambahan yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan 

untuk pengambilan keputusan investasi di pasar modal.  

2. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu ekonomi khususnya akuntansi. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai hal-hal pokok yang berhubungan 

dengan penulisan skripsi, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan uraian dari tinjauan pustaka tentang landasan 

teori yang mendasari publikasi laporan audit dan pengaruhnya terhadap 

abnormal return, penelitian terdahulu, dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan prosedur 

penentuan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan 

pengukurannya, serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang analisis data, temuan empiris yang 

diperoleh dalam penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan dan keterbatasan penelitian serta saran-saran yang berhubungan 

dengan penelitian serupa di masa yang akan datang. 


