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ABSTRAK 
 

Skandal akuntansi yang pernah terjadi di dunia bisnis telah mengguncang 

kepercayaan publik terhadap perusahaan beberapa waktu lalu. Kasus yang terjadi 

pada beberapa perusahaan besar di Amerika Serikat seperti Enron pada tahun 2001 

telah menggoyahkan kepercayaan investor dan kreditor terhadap kewajaran laporan 

keuangan yang disusun oleh perusahaan. Hal ini turut melibatkan auditor sebagai 

pihak yang dipersalahkan atas terjadinya skandal tersebut, karena keterlibatannya 

dalam melakukan suatu ‘penipuan akuntansi’ yang sistematis, terlembaga, dan 

direncanakan secara kreatif. Keadaan ini diperparah dengan terlibatnya akuntan 

publik berukuran besar dan memiliki reputasi yang baik di bidang keuangan, yaitu 

Arthur Andersen, dalam skandal tersebut. Padahal, Arthur Andersen merupakan salah 

satu kantor akuntan yang memiliki reputasi Big Eight (1979-1989), Big Six (1989-

1998), Big Five (1998-2002), dan pada akhirnya dikeluarkan dari jajaran ini akibat 

terjadinya skandal Enron.  

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini mencoba 

mengangkat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi opini audit. Menurut Li, et al. 

(2008:117) ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti assets audited, fee 

auditor, reputasi KAP, rotasi KAP dan kerugian klien.. Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan 27 sampel dari populasi perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 207-2009. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data 

panel karena menggabungkan data time series dan cross section. Uji hipotesis 

dilakukan dengan uji signifikansi F dan R 2 . Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa kelima variabel bebas dapat mempengaruhi terbitnya opini audit yang 

dimodifikasi secara simultan. Sedangkan untuk variabel bebas yaitu asset audited, fee 

auditor, reputasi KAP, rotasi KAP, dan kerugian klien tidak mempengaruhi opini 

audit secara parsial. 

 

Kata kunci : asset audited, fee auditor, reputasi KAP, rotasi KAP, kerugian klien, 
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