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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian 

        Laporan tahunan merupakan cerminan kinerja manajemen selama 

satu tahun sekaligus merupakan sumber informasi bagi shareholder dan 

stakeholder dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi 

yang terdapat dalam laporan tahunan harus transparan, lengkap dan 

reliable sehingga investor dapat menggunakan informasi tersebut dalam 

pengambilan keputusan. Dengan demikian, informasi yang terdapat dalam 

laporan tahunan ini akan tercermin dalam harga saham perusahaan. 

Semakin baik kinerja perusahaan, maka harga saham juga akan semakin 

tinggi. 

        Selain informasi yang tersaji dalam laporan, informasi dari luar 

perusahaan juga dapat mempengaruhi pergerakan harga saham seperti 

adanya kenaikan suku bunga dan kebijakan bank. Hal ini mungkin terjadi 

apabila laporan yang disajikan oleh perusahaan dianggap tidak berkualitas 

dan reliable oleh investor sehingga investor akan menggunakan informasi 

dari luar dalam pengambilan keputusan. Jika investor lebih mengandalkan 

informasi dari luar maka harga saham akan bergerak tanpa mempedulikan 

informasi yang tersaji dalam laporan perusahaan. Hal ini akan 

menyebabkan munculnya harga baru yang tidak dapat diprediksi sehingga 

akan berdampak pada nilai perusahaan.
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        Pergerakan naik dan turunnya return saham perusahaan sesuai dengan 

return pasar disebut sinkronisitas harga saham. Sinkronisitas harga saham 

menangkap sejauh mana informasi perusahaan tercermin pada harga 

saham. Jika perusahaan menyajikan laporan dengan informasi yang 

berkualitas baik maka investor akan mengandalkan informasi perusahaan 

dibanding informasi eksternal. Informasi perusahaan ini akan tercermin 

dalam harga saham. Dengan demikian pergerakan return perusahaan akan 

berbeda dengan return pasar yang menggunakan informasi eksternal dan 

akan berdampak pada rendahnya tingkat sinkronisitas. Namun, jika 

informasi berkualitas baik tidak tersaji, investor akan menggunakan 

informasi dari luar yang akan meningkatkan sinkronisitas. 

       Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat 

sinkronisitas harga saham. Misalnya Veldkamp (2006) dalam Hasan, dkk 

(2014) yang menunjukan bahwa tingkat sinkronisitas yang rendah 

merupakan sebuah ukuran bahwa semakin banyak informasi perusahaan 

yang tercermin dalam harga saham.

        Penelitian yang dilakukan oleh Gul, dkk (2010) menyatakan bahwa 

sinkronisitas meningkat ketika pemegang saham terbesarnya adalah  

pemerintah. Lalu, investor asing dapat meningkatkan kualitas atas 

informasi yang disajikan perusahaan yang akan mengurangi tingkat 

sinkronisitas. Hasil terakhir adalah dengan adanya auditor Big Four, 

sinkronisitas harga saham menjadi lebih rendah.
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        Penelitian lain dilakukan oleh Serenjianeh (2013) yang menguji 

hubungan abnormal audit fees dengan sinkronisitas harga saham. Dalam 

penelitian ini dinyatakan bahwa dengan adanya biaya audit yang tinggi 

(abnormal audit fees) maka kualitas audit akan meningkat pula. Dengan 

demikian investor akan mempercayai dan menggunakan informasi 

perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi sehingga 

tingkat sinkronisitas menjadi rendah. 

        Penelitian yang dilakukan oleh Srinidhi dan Gul, (2007) menilai 

hubungan antara biaya audit dengan kualitas audit dan proses pelaporan 

keuangan. Hasilnya terdapat hubungan positif antara biaya audit dan 

kualitas audit yang berarti bahwa semakin tinggi biaya audit maka kualitas 

audit yang dihasilkan semakin tinggi pula.

        Penelitian yang dilakukan oleh Tas & Duz Tan (2016) di Istanbul 

menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara kepemilikan asing 

dengan sinkronisitas harga saham. Hubungan negatif ini maksudnya 

semakin tinggi kepemilikan asing pada sruktur kepemilikan suatu 

perusahaan maka semakin banyak informasi perusahaan yang tercermin 

dalam harga saham sehingga tingkat sinkronisitas harga sahamnya rendah. 

Hal ini disebabkan karena pemegang saham asing akan meningkatkan 

proses tata kelola perusahaan dan kualitas pengungkapan informasi 

perusahaan sehingga informasi yang tersaji dalam laporan keuangan 

berkualitas. Dengan adanya informasi yang berkualitas, investor akan 
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menggunakan informasi yang tersaji dalam pengambilan keputusan 

investasi sehingga tingkat sinkronisitas harga sahamnya rendah.

        Penelitian yang dilakukan oleh Yuwono (2016) menemukan bahwa 

kualitas audit, konsentrasi kepemilikan dan ukuran perusahaan tidak 

memiliki pengaruh terhadap sinkronisitas harga saham. Sedangkan, fee 

audit memberikan pengaruh negative terhadap tingkat sinkronisitas harga 

saham yang artinya semakin besar fee audit, semakin rendah tingkat 

sinkronisitas harga saham. 

        Penelitian ini akan mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Yuwono (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah dengan menambah 1 variabel independen yaitu kepemilikan asing 

dan 2 variabel kontrol yaitu trading volume dan leverage.

        Berdasarkan paparan di atas, penulis akan melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Kualitas Audit, Audit Fee, Konsentrasi 

Kepemilikan, Kepemilikan Asing serta Ukuran Perusahaan terhadap 

Sinkronisitas Harga Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015” 
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1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas , maka permasalahan penelitian ini di rumuskan sebagai 

berikut :

1. Apakah  sinkronisitas harga saham untuk perusahaan yang di audit oleh 

KAP Big Four lebih rendah daripada perusahaan yang di audit oleh KAP 

non Big Four?

2. Apakah  fee audit berpengaruh negatif terhadap sinkronisitas harga saham?

3. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap 

sinkronisitas harga saham?

4. Apakah kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap sinkronisitas 

harga saham?

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap sinkronisitas 

harga saham?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris bahwa : 

1. Untuk menganalisis kualitas audit dari KAP big four berpengaruh negatif  

terhadap sinkronisitas harga saham. 

2. Untuk menganalisis audit fee berpengaruh negatif terhadap sinkronisitas 

harga saham.

3. Untuk menganalisis konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap 

sinkronisitas harga saham.
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4. Untuk menganalisis kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap 

sinkronisitas harga saham.

5. Untuk menganalisis ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

sinkronisitas harga saham.

1.4.     Manfaat Penelitian 

1. Bagi kalangan akademik

        Penelitian ini di harapkan dapat memberi bukti empiris bahwa 

kualitas audit, fee audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan asing, 

serta ukuran perusahaan mempengaruhi tingkat sinkronisitas harga 

saham. 

2.   Bagi Praktisi 

        Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan tambahan 

tentang faktor faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat sinkronisitas 

harga saham serta penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam penelitian selanjutnya.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini di harapkan dapat mendorong perusahaan agar dapat 

membuat laporan tahunan yang lebih lengkap dan transparan.
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H7 : Leverage

H8 : Trading Volume

1.5. Kerangka Pikir 

 Variabel Kontrol

                                Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

               Bab ini berisi tentang latar belakang yang juga menjelaskan secara 

singkat penelitian-penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat dilakukannya penelitian, kerangka pikir serta sistematika 

penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

        Bab ini berisi tentang teori yang berhubungan dengan penelitian ini, 

penjelasan mengenai setiap variabel, serta pengembangan hipotesis 

H1 (-) : Kualitas Audit

H2 (-) : Audit Fee 

H3 (-) : Konsentrasi Kepemilikan

H4 (-) : Kepemilikan Asing 
Sinkronisitas Harga 

SahamH5      : Ukuran Perusahaan 



8

mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode yang akan digunakan dalam 

penelitian, teknik pengambilan sampel, jumlah sampel, sumber dan jenis 

data yang digunakan, model penelitian, metode untuk menguji data yang 

telah diperoleh serta definisi operasional serta pengukuran dari masing 

masing variabel. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan mengenai hasil pengujian serta penjelasannya. 

Hasil dan pembahasan dilakukan untuk menjawab setiap masalah yang 

telah dirumuskan dalam penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memamparkan mengenai kesimpulan yang diperoleh setelah 

penelitian dilakukan dan saran yang diberikan oleh peneliti bagi para 

peneliti berikutnya. 




