
ABTRACK  

This study aims to test an unqualified audit report with an explanatory paragraph 

and a qualified audit report to the abnormal return with audit quality as moderating 

variable in companies listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI). Where the 

auditor's opinion affect the decisions of investors in decision-making which is 

connected abnormal stock return. This study used a sample of 280 companies - 

companies listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI) during the years 2010 - 

2014. The data were analyzed using Moderated Regression Analysis (MRA). The 

results of this research identifies that audit reports are unqualified to paragraph 

explanatory (WTPPP) and the audit report are reasonable with the exception of 

(WDP) did not significantly influence the abnormal returns, audit quality indicators 

public accounting firms big4 moderating statements unqualified audit with 

paragraph explanatory whereas with the exception of the audit report can not be 

moderated by the quality of the audit. 
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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji laporan audit wajar tanpa pengecualian 

dengan paragraf penjelas dan laporan audit wajar dengan pengecualian terhadap 

abnormal return dengan kualitas audit sebagai variabel moderating di perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dimana opini auditor berpengaruh 

terhadap keputusan investor dalam pengambilan keputusannya yang dihubungkan 

abnormal return saham. Penelitian ini menggunakan 280 sampel perusahaan – 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2010 – 2014. 

Data dianalisis mengunakan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil 

penilitian ini mengindentifikasikan bahwa laporan audit wajar tanpa pengecualian 

dengan paragraf penjelas (WTPPP) dan laporan audit wajar dengan pengecualian 

(WDP) tidak berpengaruh signifikan terhadap abnormal return, kualitas audit 

dengan indikator kantor akuntan publik big4 telah memoderasi laporan audit wajar 

tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas sedangkan laporan audit dengan 

pengecualian tidak dapat dimoderasi dengan kualitas audit. 

 

Kata – kata kunci : Laporan Audit Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf 

Penjelas (WTPPP), Laporan Audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Kualitas 

Audit, Abnormal Return. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTISARI 

Teori sinyal menyatakan bahwa terdapat kandungan informasi pada 

pengumuman suatu informasi yang dapat menjadi sinyal bagi investor dan pihak 

potensial lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi. Suatu pengumuman 

dikatakan mengandung informasi apabila dapat memicu reaksi pasar, yaitu dapat 

berupa perubahan harga saham atau abnormal return. Apabila pengumuman 

tersebut memberikan dampak positif berupa kenaikan harga saham, maka 

pengumuman tersebut merupakan sinyal positif.Namun jika pengumuman tersebut 

memberikan dampak negatif, maka pengumuman tersebut merupakan sinyal 

negatif. Berdasarkan teori ini maka pengumuman laporan keuangan atau laporan 

audit merupakan informasi yang penting dan dapat mempengaruhi dalam proses 

pengambilan keputusan.  

 

Hasil – hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten diantaranya Arinda 

(2013), Al-Thuneibat et al. (2008),Camel Meiden (2008), Martinez et al (2004), 

Chen et al (2000), menarik bagi peneliti untuk laporan audit wajar tanpa 

pengecualian dengan paragraf penjelas dan laporan audit wajar dengan 

pengecualian terhadap abnormal return dengan kualitas audit sebagai variabel 

moderating di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dimana 

opini auditor berpengaruh terhadap keputusan investor dalam pengambilan 

keputusannya yang dihubungkan abnormal return saham. Penelitian ini 

menggunakan 280 sampel perusahaan – perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama tahun 2010 – 2014. Data dianalisis mengunakan Moderated 

Regression Analysis (MRA).  

 

Hasil penilitian ini mengindentifikasikan bahwa laporan audit wajar tanpa 

pengecualian dengan paragraf penjelas (WTPPP) dan laporan audit wajar dengan 

pengecualian (WDP) tidak berpengaruh signifikan terhadap abnormal return, 

kualitas audit dengan indikator kantor akuntan publik big4 telah memoderasi 

laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas sedangkan laporan 

audit dengan pengecualian tidak dapat dimoderasi dengan kualitas audit. 
 


