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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

3.1.1. Populasi Penelitian 

        Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua 

perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2011-

2015. 

3.1.2. Sampel Penelitian

Dalam pengambilan sampel digunakan metode purposive sampling. 

Metode purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel 

dengan menggunakan kriteria kriteria tertentu. Kriteria dalam 

pengambilan sampel ini adalah :

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI untuk periode 2011-2015.

2. Perusahaan yang laporan tahunannya tersedia dari sumber yang 

digunakan.

3. Perusahaan yang mencantumkan fee audit dalam laporan tahunan.

Tabel 3.1
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Jumlah Sampel Perusahaan Tahun 2011-2015

3.2. Jenis dan Sumber Data

         Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang berupa laporan tahunan yang di publikasikan oleh perusahaan yang 

terdaftar di BEI (www.idx.co.id), Pojok BEI Unika Soegijapranata, 

website resmi perusahaan untuk tahun 2011-2015.

NO KETERANGAN 2011 2012 2013 2014 2015 JUMLAH

1 Perusahaan yang 

terdaftar di BEI tahun 

2011-2015

428 450 472 494 514 2358

2 Laporan tahunan yang 

tidak tersedia dari 

sumber yang di 

gunakan

(31) (19) (4) (7) (34) (95)

3 Perusahaan yang tidak 

mencantumkan fee 

audit

(355) (331) (339) (332) (299) (1656)

Total Sampel 42 100 129 155 181 607

http://www.idx.co.id
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3.3. Metode Pengumpulan Data

        Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode  

dokumentasi dengan dokumen berupa Laporan Tahunan perusahaan.

3.4. Model Penelitian 

        Melakukan analisis regresi berganda untuk menguji kualitas audit, 

fee audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan asing, dan ukuran 

perusahaan terhadap sinkronisitas harga saham.

SYNCHi,t : α + β1K_AUDi,t + β2FEEi,t + β3KEPi,t + β4ASINGi,t + 

β5SIZEi,t + β6LEVi,t + β7TRAD_VOLi,t + e

SYNCH = Sinkronisitas harga saham

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

K_AUD = Kualitas Audit (variabel dummy)

FEE = Logaritma Fee Audit

KEP = Konsentrasi Kepemilikan

ASING = Kepemilikan Asing

SIZE = Logaritma Ukuran Perusahaan

LEV = Leverage

TRAD_VOL = Trading Volume
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e = error 

3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.5.1. Variabel Dependen

        Variabel dependen dalam penelitian ini adalah sinkronisitas harga 

saham. Sinkronisitas harga saham adalah pergerakan naik dan turunnya 

return saham suatu perusahaan terhadap return pasar. Sinkronisitas harga 

saham merupakan alat pengukur sejauh mana informasi perusahaan 

tercermin dalam harga saham. Semakin tinggi tingkat sinkronisitas maka 

dapat dikatakan bahwa informasi yang disajikan oleh perusahaan tidak 

digunakan oleh investor secara maksimal dan sebaliknya. Semakin 

reliable informasi perusahaan di ungkapkan ke pasar maka investor akan 

mengandalkan informasi perusahaan dalam pengambilan keputusan 

investasi yang akan berdampak pada tingkat sinkronisitas yang rendah. 

Namun jika perusahaan tidak transparan dalam mengungkapkan 

informasi keuangan maka pasar akan mengandalkan informasi dari luar 

perusahaan sehingga return yang dihasilkan perusahaan akan sejalan 

dengan return pasar yang berdampak pada tingginya sinkronisitas harga 

saham. 

        Sinkronisitas harga saham diukur dengan menggunakan R2 dari 

model pasar (Yuwono, 2016). Gul, dkk (2010) pada persamaan (1) 

menggambarkan hubungan antara return saham dengan return pasar dan 

return industri.
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        RETit = α + β1MKTRETt +  β2MKTRETt-1 + β3INDRETt + β4INDRETt-1 +eit 

RET = Return saham perusahaan mingguan

MKTRET = Return pasar mingguan

INDRET = Return industry mingguan

i = Perusahaan 

t = Tahun

        Kemudian sinkronisitas harga saham diukur dengan menggunakan 

logaritma dari adjusted R2. Dimana semakin rendah adjusted R2 maka 

informasi spesifik yang di sampaikan perusahaan lewat laporan keuangan 

semakin besar. 

SYNCH = log (adj R2 / (1- adj R2) )

3.5.2.   Variabel Independen 

1. Kualitas Audit

        Kualitas audit adalah probabilitas auditor menemukan kesalahan 

dalam sistem akuntansi perusahaan auditee. Proses audit dilakukan untuk 

mengurangi asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham 

dengan menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya. Kualitas 
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audit di ukur dari besar kecil nya KAP yang melakukan proses audit 

dengan menggunakan variabel dummy. Nilai 1 diberikan untuk 

perusahaan yang menggunakan KAP yang berafiliasi dengan Big Four 

sedangkan 0 untuk perusahaan yang menggunakan KAP yang tidak 

berafiliasi dengan Big Four. 

Berikut adalah KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan Big Four untuk 

tahun 2011-2014:

a. KAP Purwantoro, Sungkoro, dan Surja berafiliasi dengan Ernest & 

Young.

b. KAP Osman Bing Satrio dan Eny berafiliasi dengan Deloitte Touche 

Tohmatsu.

c. KAP Siddharta Widjaja & Rekan berafiliasi dengan Klynveld Peat 

Marwick Goerdeler.

d. KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan berafiliasi dengan Price 

Waterhouse&Coopers.

2. Fee Audit

        Fee audit adalah biaya yang dibebankan oleh akuntan publik kepada 

perusahaan auditee atas jasa yang telah diberikan. Fee audit diukur dengan 

logaritma natural biaya audit yang tercantum pada laporan tahunan. 

FEE AUDIT = LN fee audit
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3. Konsentrasi Kepemilikan 

        Konsentrasi kepemilikan adalah proporsi kepemilikan saham 

mayoritas dalam suatu perusahaan. Menurut penelitian yang di lakukan 

Gul, dkk (2010), konsentrasi kepemilikan di ukur dengan 7 tingkat :

1. Kepemilikan saham di bawah 20%

2. Kepemilikan saham antara 21-30%

3. Kepemilikan saham antara 31-40%

4. Kepemilikan saham antara 41-50%

5. Kepemilikan saham antara 51-60%

6. Kepemilikan saham antara 61-70%

7. Kepemilikan saham antara 71-100%

4. Kepemilikan asing

        Kepemilikan asing adalah jumlah kepemilikan saham atas perusahaan 

yang dimiliki oleh badan/individu asing. Kepemilikan asing dapat dilihat 

dari besarnya proporsi kepemilikan saham asing terhadap total saham 

beredar.

Kepemilikan Asing =
Jumlah kepemilikan saham asing

Total saham beredar x 100%

5. Ukuran Perusahaan

        Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan 

dilihat dari asset yang dimiliki. Semakin besar asset perusahaan maka 



43

semakin besar pula ukuran perusahaan. Pada umumnya semakin besar 

ukuran perusahaan maka minat investor berinvestasi dalam perusahaan 

tersebut semakin tinggi. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur 

dengan logaritma natural total aset perusahaan.

Size = Ln (Total aset)

3.5.3. Variabel Kontrol

1. Leverage

         Leverage menunjukan besarnya proporsi asset perusahaan diperoleh 

atau didanai oleh utang. Tingkat leverage akan mempengaruhi 

kepercayaan investor dan kreditur pada perusahaan karena semakin besar 

tingkat leverage perusahaan, maka kemampuan perusahaan dalam 

melunasi hutang juga perlu dipertanyakan. Dengan demikian investor akan 

menggunakan informasi eksternal dalam pengambilan keputusan investasi 

yang akan menyebabkan tingginya tingkat sinkronisitas harga saham (Gul, 

2010)

        Ketika tingkat leverage perusahaan tinggi maka perusahaan akan 

bertanggung jawab untuk terus menjaga nilai perusahaan dengan 

menyediakan informasi yang berkualitas dan lengkap. Hal ini dilakukan 

agar debitur yakin bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajibannya saat 

jatuh tempo. Untuk meyakinkan pengguna laporan atas informasi yang 
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disajikan, perusahaan melakukan proses audit. Perusahaan dengan 

leverage tinggi akan menggunakan auditor dengan kualitas yang baik 

(KAP Big-Four) agar kreditur dapat mengetahui kondisi perusahaan 

dengan baik dan jelas. Dengan penggunaan auditor berkualitas baik maka 

investor dan kreditur memperoleh jaminan bahwa informasi yang disajikan 

berkualitas baik dan reliable sehingga informasi perusahaan akan 

digunakan oleh investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan. 

Penggunaan informasi ini akan berdampak pada rendahnya tingkat 

sinkronisitas.

Dengan demikian, maka tingkat leverage dapat mempengaruhi 

sinkronisitas harga saham. Leverage dalam penelitian ini diukur dengan 

membagi total utang dengan total asset.

Lev =
Total Utang

Total Aset

2. Trading Volume

         Trading volume merupakan total sekuritas atau saham yang 

diperdagangkan pada periode waktu tertentu. Trading volume ini 

merupakan sebuah indikator untuk menilai reaksi pasar terhadap 

informasi. Saham yang diperdagangkan secara aktif berarti 

mengindikasikan bahwa semakin banyak informasi perusahaan yang 

tercermin dalam harga saham sehingga sinkronisitas harga sahamnya 

menjadi rendah. (Gul, 2010)  Dengan demikian, trading volume dapat 
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mempengaruhi sinkronisitas harga saham. Trading volume dapat diukur 

dengan jumlah saham yang diperdagangkan dalam satu tahun dibagi 

dengan jumlah saham beredar pada akhir tahun.

                  Trading Volume =
Jumlah saham diperdagangkan dalam 1 tahun

Jumlah saham beredar akhir tahun

3.6. Metode Analisis Data

        Analisis data penelitian ini merupakan analisis kuantitatif dimana 

analisis dilakukan dengan  mengumpulkan data yang berupa angka dan 

melakukan perhitungan statistic untuk menganalisis suatu hipotesis dengan 

bantuan perangkat lunak yakni SPSS (Statistical Package for Social 

Science).

3.6.1. Uji Asumsi Klasik

        Uji asumsi klasik merupakan pengujian untuk memberikan kepastian 

bahwa persamaan regresi memiliki ketepatan dalam estimasi.

a. Uji Normalitas 

        Bertujuan untuk melihat apakah data yang telah dipilih 

berdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian dilakukan dengan 

uji statistic Kolmogorov-Smirnov. Apabila data berdistribusi normal 

maka nilai sig akan lebih dari 0.05 dan apabila data berdistribusi 

tidak normal maka nilai sig nya kurang dari 0.05.
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b. Uji Multikolinearitas

        Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah 

dalam variabel independen terdapat korelasi. Data yang baik 

seharusnya tidak terdapat kolerasi dari setiap variabel independen. 

Jika nilai VIF(variance inflation factor) dibawah nilai 10 atau nilai 

tolerance > 0,1 maka tidak terjadi multikolonieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah pada variabel 

independen terdapat perbedaan atau variance yang sama. Apabila 

terdapat perbedaan yang sama maka kondisi ini mencerminkan 

terdapat data yang homogen. Apabila nilai Sig variabel independen < 

0,05 maka terdapat perbedaan antar observasi atau terjadi 

heterokedastitas sedangkan jika nilai sig variabel independen > 0,05  

maka tidak terjadi heterokedastitas.

d. Uji Autokorelasi

        Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode tersebut dengan periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi 

maka dinamakan problem autokorelasi. 
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Pengujian ini menggunakan pengujian Durbin-Watson (DW Test). 

Dasar pengambilan keputusan uji Autokorelasi :

1. Tidak terjadi autokorelasi ketika Du < dW < (4-dU)

2. Autokorelasi positif ketika DW < dl

3. Autokorelasi negative ketika DW > (4-dU)

4. Tanpa keputusan ketika dL <DW < Du atau (4-dU) < DW < 

4-dL)

3.6.2. Pengujian Hipotesis

3.6.2.1. Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

       Merupakan seberapa besar kemampuan semua variabel 

independen dapat mempengaruhi variabel dependennya. 

Sedangkan 1 dikurang adjusted R2 menjelaskan varians variabel 

dependen yang dijelaskan oleh faktor lain.

        Adjusted R2 digunakan untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan variabel independen berpengaruh dapat menjelaskan 

variabel dependen. Perbedaannya dengan R2 adalah R2 akan 

meningkat apabila terdapat penambahan variabel independen 

walaupun variabel tersebut tidak signifikan berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Namun, Adjusted R2 akan meningkat apabila 

variabel independen signifikan dan berpengaruh terhadap variabel 

dependen.
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3.6.2.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

       Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah secara 

keseluruhan variabel independen berpengaruh pada variabel 

dependen. Jika nilai probabilitasnya <0,05 maka dapat di katakan 

seluruh variabel independen berpengaruh pada variabel dependen.

3.6.2.3. Uji Signifikansi Individual (Uji t)

       Pengujian ini di membandingkan nilai t dari tiap variabel 

dengan nilai t tabel yang bertujuan untuk melihat apakah masing 

masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Jika nilai sig <0.05 maka dapat disimpulkan variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen.




