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BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1.  Analisis Statistik Deskriptif

         Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui jumlah data, 

nilai maksimum dan minimum dari tiap variabel, rata-rata serta standar 

deviasi. Jumlah data yang digunakan awalnya 450 namun tidak lolos uji 

normalitas sehingga untuk menormalkan data dilakukan penghapusan data 

yang ekstrim hingga tersisa 430 data. Pada pengujian berikutnya 

menunjukan bahwa data belum terbebas dari masalah heteroskedastisitas 

sehingga sampel dihilangkan hingga tersisa 356 sampel. Berikut 

merupakan hasil pengujian statistic deskriptif untuk setiap variabel 

dependen, independen dan kontrol.

Tabel 4.1

Statistik Deskriptif

Variabel N Minimum Maksimum Rata-Rata Std. 
Deviasi

SYNCH 356 0.584 2.493 1.541 0.413
K_AUDIT 356 0 1 0.58 0.494

FEE_AUDIT 356 17.494 24.334 20.656 1.193
KEP_ASING 356 0.000 99.23 28.134 30.318
KONS_KEP 356 1 7 5.12 1.434

SIZE 356 22.481 34.228 29.535 1.854
TRAD_VOL 356 0.00002 0.991 0.159 0.218
LEVERAGE 356 0.00742 0.983 0.538 0.233
Sumber : Data sekunder yang diolah (2017)
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        Berdasarkan tabel 4.1, Rata-rata sinkronisitas adalah 1.541. Nilai 

minimum sinkronisitas (SYNCH) sebesar 0.5845 ini dimiliki oleh PT 

Citatah Tbk. Nilai ini menunjukan bahwa perusahaan menyediakan 

informasi yang berkualitas sehingga investor menggunakan informasi 

perusahaan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan investasi yang 

berdampak pada tingkat sinkronisitas harga saham yang rendah. 

Sedangkan nilai maksimum sinkronisitas (SYNCH) sebesar 2.493 dimiliki 

oleh PT Alam Sutera Realty Tbk. Hal ini menunjukan bahwa investor 

tidak hanya menggunakan informasi dari dalam perusahaan saja tetapi 

investor juga menggunakan informasi eksternal yang beredar dipasar 

sebagai sumber pertimbangan untuk pengambilan keputusan investasi. 

Standar deviasi sebesar 0.413.

        Variabel kualitas audit (K_AUDIT) dalam penelitian ini diukur 

menggunakan variabel dummy dimana nilai 0 diberikan bagi perusahaan 

yang diaudit oleh KAP Non Big Four dan nilai 1 diberikan bagi 

perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four. Pada penelitian ini, dari 356 

sampel yang diuji 41.9% atau 149 perusahaan merupakan perusahaan yang 

laporan keuangannya diaudit oleh KAP Non Big Four sedangkan 

58.1%nya atau 207 perusahaan diaudit oleh KAP Big Four. Standar 

deviasi sebesar 0.494. 

        Variabel fee audit (FEE_AUDIT) dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan logaritma natural. Rata-rata fee audit sebesar 20.656 atau 

berkisar Rp. 900.00.000,-.. Nilai terendah fee audit dalam penelitian ini 
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sebesar 17.494 atau setara Rp. 39.600.000,- dimiliki oleh PT. Panca 

Global Securities Tbk. Sedangkan perusahaan yang memiliki fee tertinggi 

dimiliki oleh Astra International yaitu sebesar 24.334 atau setara dengan 

Rp. 37.000.000.000,-. Standar deviasi sebesar 1.193.

        Pembahasan variabel konsentrasi kepemilikan (KONS_KEP) dapat 

dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.2

Tabel Frekuensi

Konsentrasi 
Kepemilikan

Jumlah 
Perusahaan

Presentase Presentase 
kumulatif

Dibawah 20% 2 0.6%  0.6%
21% - 30% 11 3.1%  3.7%
31% - 40% 44 12.4% 16%
41% - 50% 55 15.4% 31.5%
51% - 60% 93 26.1% 57.6%
61% - 70% 77 21.6% 79.2%
71% - 100% 74 20.8% 100%

Jumlah 356 100%

        Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini, konsentrasi 

kepemilikan di ukur menggunakan analisis rasio. Dari 356 sampel yang 

digunakan, terdapat 2 perusahaan yang memiliki kepemilikan mayoritas 

dibawah 20%, 11 perusahaan dengan kepemilikan mayoritas diantara 

21%-30%, 44 perusahaan dengan kepemilikan mayoritas diantara 31%-

40%, 55 perusahaan dengan kepemilikan mayoritas diantara 41%-50%, 93 

perusahaan dengan kepemilikan mayoritas diantara 51%-60%, 77 

perusahaan dengan kepemilikan mayoritas diantara 61%-70% dan 74 

perusahaan dengan kepemilikan mayoritas diatas 71%. 
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        Variabel ukuran perusahaan (Size) diukur dari logaritma natural asset 

perusahaan. Rata-rata ukuran perusahaan sebesar 29.535 atau berkisar 

6.569.807.000.000,-. Ukuran perusahaan paling kecil sebesar 22.481 atau 

setara dengan Rp. 5.801.860.000 dimiliki oleh PT Intraco Penta Tbk 

sedangkan ukuran perusahaan terbesar dimiliki oleh Bank Mandiri sebesar 

34.228 atau setara dengan Rp. 910.063.409.000.000,-. Standar deviasi 

sebesar 1.854.

        Variabel kepemilikan asing (KEP_ASING) diukur dari jumlah 

kepemilikan saham perusahaan oleh perorangan/badan asing dibagi 

dengan total saham beredar perusahaan. Dalam penelitian ini, perusahaan 

yang memiliki pemegang saham asing tertinggi adalah PT Bank Permata 

Tbk sebesar 99.23% dan terdapat pula perusahaan yang sama sekali tidak 

memiliki kepemilikan asing dalam stuktur kepemilikannya. Rata-rata 

kepemilikan asing sebesar 28.134% yang artinya perusahaan sampel rata-

rata memiliki kepemilikan asing sebesar 28.134%. Standar deviasi sebesar 

30.318.

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu leverage 

(LEVERAGE) dan trading volume (TRAD_VOL). Leverage memiliki 

nilai mean sebesar 0.538 yang artinya setiap 1 rupiah asset digunakan 

untuk menjamin 0.538 rupiah utang. Nilai minimum sebesar 0.0074 

dimiliki oleh PT Cakra Mineral Tbk dan nilai maksimum sebesar 0.983 

dimiliki oleh PT Bank QNB Indonesia Tbk. Standar deviasi sebesar 0.233.
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       Selain leverage, trading volume juga merupakan variabel kontrol dari 

penelitian ini dimana nilai meannya sebesar 0.159. Nilai minimum sebesar 

0.00002 yang dimiliki oleh PT FKS Multi Agro Tbk dan nilai maksimum 

sebesar 0.991 yang dimiliki oleh PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk yang 

menggambarkan bahwa aktivitas jual beli saham dalam perusahaan ini 

sangat tinggi. Standar deviasi sebesar 0.218.

4.2. Hasil Analsis Data

        Hasil analisis data ini diperoleh dari pengujian asumsi klasik. Data 

yang akan diuji harus memenuhi semua syarat uji asumsi klasik yang 

terbagi menjadi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas 

serta uji autokorelasi.

4.2.1. Uji normalitas

        Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji kolmogorof-

smirnov dimana jika nilai signifikansinya lebih dari 0.05 maka data dapat 

dikatakan berdistribusi normal. Sedangkan, jika nilai signifikansinya 

kurang dari 0.05 maka dapat dikatakan bahwa data tidak normal dan harus 

melalui proses penormalan data dengan membuang data outliner atau data 

ekstrim yang ada didalam data.
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Tabel 4.3

Pengujian Normalitas

Unstandarized Residual Kolmogorov-Smirnov Shapiro Wilk
Statistik 0.046 0.989

Jumlah Data 450 450
Signifikansi 0.023 0.002

        Dari pengujian pada tabel 4.3, dapat dilihat bahwa nilai 

signifikansinya sebesar 0.023 lebih rendah dari ketentuan uji normalitas 

yaitu 0.05. Oleh karena itu dilakukan pengujian ulang dengan 

menggunakan data normal atau data yang telah dibuang data  outlinernya.

Tabel 4.4

Pengujian Kembali Normalitas Data

Unstandarized Residual Kolmogorov-Smirnov Shapiro Wilk
Statistik 0.042 0.984

Jumlah Data 430 430
Signifikansi 0.069 0.000

       Dari tabel 4.4. dapat dilihat nilai signifikansinya sebesar 0.069 dimana 

nilai tersebut lebih bedar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu 

sebesar 0.05. Hal ini berarti bahwa data telah berdistribusi secara normal. 

Namun pada uji asumsi klasik selanjutnya, data belum terbebas dari 

masalah heteroskedastisitas. Oleh karena itu kembali dilakukan 

penghapusan data outliner/ekstrim untuk memenuhi asumsi 

heteroskedastisitas.
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Tabel 4.5

Pengujian Data Ulang setelah Pengujian Heteroskedastisitas

Unstandarized Residual Kolmogorov-Smirnov Shapiro Wilk
Statistik 0.045 0.979

Jumlah Data 356 356
Signifikansi 0.081 0.000

      

Dari tabel 4.5. dengan 356 data dapat dilihat nilai signifikansinya 

sebesar 0.081 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi yang 

telah ditentukan yaitu 0.05. Hal ini berarti bahwa data telah berdistribusi 

secara normal.

4.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah dalam data terdapat 

ketidaksamaan variance dan residual pada setiap variabel. Pengujian ini 

menggunakan uji gletser. Data dianggap tidak mengalami masalah 

heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya lebih dari 0.05. Pengujian 

Heteroskedastisitas dilakukan dengan melakukan regresi antara variabel 

independen dan variabel dependen yang telah ditransformasi menjadi nilai 

absolut dari unstandardized residual.
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Tabel 4.6

Uji Heteroskedastisitas

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
CoefficientsModel

B
Std. 

Error Beta

t Sig.

(Constant) 0.286 0.291  0.981 0.327
FEE_AUDIT 0.023 0.018  0.100 1.300 0.194

K_AUDIT -0.052 0.033 -0.094 -1.570 0.117
KEP_ASING 0.000 0.000 -0.047 -0.935 0.350
KONS_KEP -0.009 0.009 -0.045 -0.930 0.353

SIZE -0.009 0.011 -0.058 -0.815 0.416
TRAD_VOL -0.184 0.064 -0.142 -2.896 0.004
LEVERAGE -0.043 0.060 -0.036 -0.707 0.480

        Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa trading volume 

(TRADVOL) mengalami masalah heteroskedastisitas karena nilai 

signifikansinya 0.004 lebih kecil dari standar yang telah ditetapkan yaitu 

0.05. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan pengurangan data outliner 

sebanyak 74 data. Setelah dilakukan pengurangan data, pengujian 

normalitas dan heteroskedastisitas kembali dilakukan. 



57

Tabel 4.7

Pengujian Kembali Heteroskedastisitas

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
CoefficientsModel

B
Std. 

Error Beta

t Sig.

(Constant) 0.309 0.211 1.467 0.143
FEE_AUDIT 0.008 0.013 0.053 0.634 0.527

K_AUDIT -0.008 0.025 -0.023 -0.342 0.733
KEP_ASING 0.00005 0.000 0.009 0.171 0.864
KONS_KEP 0.000 0.007 0.003 0.056 0.955

SIZE -0.005 0.008 -0.050 -0.653 0.514
TRAD_VOL -0.055 0.046 -0.066 -1.207 0.228
LEVERAGE -0.083 0.044 -0.106 -1.889 0.060

        Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi seluruh 

variabel telah melebihi 0.05. Hal ini menunjukan bahwa sudah tidak 

terdapat masalah heteroskedastisitas yang artinya semua variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki variance yang 

sama.

4.2.3. Uji Multikolinearitas

        Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat korelasi antar 

variabel independen. Pada data yang baik seharusnya tidak terjadi masalah 

multikolinearitas. Masalah multikolinearitas dapat diketahui dengan 

melihat nilai tolerance dan nilai VIF. Apabila nilai tolerance diatas 0,1 dan 

nilai VIF dibawah 10 maka tidak terjadi masalah multikolinearitas yang 

artinya tidak terdapat korelasi antara variabel independen.
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Tabel 4.8

Uji Multikolinearitas

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

Collinearity 
StatisticsModel

B
Std. 

Error Beta

t Sig.

Tolerance VIF
(Constant) -2.051 0.387 -5.296 0.000

FEE_AUDIT 0.072 0.024 0.208 3.049 0.002 0.401 2.493
K_AUDIT -0.179 0.045 -0.214 -3.956 0.000 0.640 1.563

KEP_ASING 0.00004 0.001 0.003 0.066 0.947 0.922 1.084
KONS_KEP 0.019 0.013 0.064 1.467 0.143 0.966 1.035

SIZE 0.069 0.014 0.308 4.955 0.000 0.483 2.071
TRAD_VOL 0.748 0.084 0.395 8.922 0.000 0.953 1.050
LEVERAGE -0.059 0.081 -0.033 -0.726 0.468 0.900 1.111

        Dari tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai tolerance dan nilai VIF 

melebihi ketentuan yang telah ditetapkan yaitu lebih dari 0,1 untuk nilai 

tolerance dan kurang dari 10 untuk nilai VIF. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas yang berarti 

bahwa tidak terdapat korelasi antara variabel independen.

4.2.4. Uji Autokorelasi

        Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah dalam data terdapat 

korelasi antar kesalahan variabel pengganggu pada periode saat ini 

dengan periode sebelumnya. Pengujian ini menggunakan uji Durbin-

Watson.
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Tabel 4.9

Uji Autokorelasi

Model R R 
Square

Adjusted R 
Square

Std. 
Error of 

the 
Estimate

Durbin-
Watson

1 0.593 0.351 0.338 0.3360 1.957

        Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson (DW) 

sebesar 1.957 kemudian nilai dL sebesar 1.789 dU 1.859 dan 4-dU = 

2.141 untuk N = 356 dan k = 7. Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa tidak 

terdapat autokorelasi karena dU < DW < (4-dU)

Gambar 4.1

Hasil Durbin-Watson

Autokorelasi Positif Tidak ada Korelasi Autokorelasi Negatif

          dL dU DW 4-dU 4-dL

       1.789          1.859              1.957               2.141             2.211

4.3.  Pengujian Hipotesis

4.3.1. Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

        Pengujian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh 

variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen.
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Tabel 4.1.0

Koefisien Determinasi

Model R R 
Square

Adjusted R 
Square

Std. 
Error of 

the 
Estimate

1 0.593 0.351 0.338 0.3360

Dari tabel diatas, nilai adjusted R2 sebesar 0.338 berarti bahwa 

33.8% variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen dan  

66.2% sisanya variabel dependen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

termasuk dalam penelitian ini.

4.3.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

        Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 4.9

Uji Signifikansi Simultan

Model
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig.

Regression 21.263 7 3.038 26.896 0.000
Residual 39.302 348 0.113   

Total 60.565 355    

Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0.000 

lebih kecil dari standar yang telah ditentukan yaitu 0,05. Hal ini berarti 

bahwa kualitas audit, fee audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan 
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asing, ukuran perusahaan, tingkat leverage serta trading volume secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap sinkronisitas harga saham.

4.3.3. Uji Signifikansi Individual (Uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang telah 

diangkat dalam penelitian ini. Variabel independen dianggap 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai 

signifikansinya kurang dari 0,05. Berikut merupakan tabel hasil 

pengujian :

Tabel 4.1.0

Uji Signifikansi Individual ( Uji t)

Unstandardized 
CoefficientsModel

B
Std. 
Error

t Sig. Sig. 
(α/2)

Konstan -2.051 0.387 -5.296 0.000 0.000
FEE_AUDIT 0.072 0.024 3.049 0.002 0.001

K_AUDIT -0.179 0.045 -3.956 0.000 0.000
KEP_ASING 0.00004 0.001 0.066 0.947 0.473
KONS_KEP 0.019 0.013 1.467 0.143 0.0715

SIZE 0.069 0.014 4.955 0.000 0.000
TRAD_VOL 0.748 0.084 8.922 0.000 0.000
LEVERAGE -0.059 0.081 -0.726 0.468 0.234

 

    Dari tabel 4.1.0. dapat dilihat bahwa kepemilikan asing 

(KEP_ASING), konsentrasi kepemilikan (KONS_KEP) dan leverage 

tidak memiliki pengaruh terhadap sinkronisitas harga saham. Sedangkan 

fee audit (FEE_AUDIT), kualitas audit (K_AUDIT), ukuran perusahaan 
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(SIZE) dan trading volume (TRAD_VOL) memiliki pengaruh terhadap 

sinkronisitas harga saham.

4.4. Pembahasan Hipotesis

4.4.1. Kualitas Audit

        Hipotesis pertama memprediksi bahwa perusahaan yang diaudit 

oleh KAP Big Four memiliki nilai sinkronisitas lebih rendah daripada 

perusahaan yang diaudit oleh KAP non Big Four. Dari analisis regresi 

yang dilakukan, nilai signifikansi untuk variabel kualitas audit adalah 

0,00. Dimana nilai ini lebih rendah dari nilai signifikansi yang telah 

ditentukan yaitu 0,05. Sedangkan nilai koefisien regresi bernilai negatif 

yaitu -0.179. Hal ini berarti bahwa laporan yang diaudit oleh KAP big 

four memiliki nilai sinkronisitas yang lebih rendah daripada perusahaan 

yang diaudit oleh KAP non Big Four. Secara empiris, hipotesis pertama 

diterima.

        Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Gul (2010) serta Cheong dan Zurbruegg (2015) yang menyatakan 

bahwa apabila perusahaan diaudit oleh KAP Big Four maka tingkat 

sinkronisitasnya akan rendah. Hal ini disebabkan karena perusahaan 

yang menggunakan KAP big four sebagai auditornya memiliki informasi 

yang lebih berkualitas sehingga investor menggunakan informasi 

perusahaan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

investasi. 
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            Hasil yang konsisten ini mencerminkan bahwa auditor dari KAP 

Big Four lebih berkualitas, lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan 

audit laporan perusahaan sehingga hasil audit yang dihasilkan lebih 

reliable dan informasi perusahaan dianggap lebih berkualitas. Oleh 

karena itu, investor menggunakan informasi perusahaan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi yang berdampak 

pada rendahnya sinkronisitas harga saham.

4.4.2. Audit Fee

        Hipotesis kedua memprediksi bahwa fee audit akan berpengaruh 

secara negatif terhadap sinkronisitas harga saham. Artinya, semakin 

tinggi fee audit mencerminkan penggunaan auditor yang semakin 

berkualitas pula. Dengan digunakannya auditor yang berkualitas ini, 

informasi yang disajikan oleh perusahaan dianggap lebih berkualitas dan 

reliable sehingga investor menggunakan informasi dari perusahaan 

dalam pertimbangan pengambilan keputusan investasi yang akan 

berdampak pada rendahnya sinkronisitas harga saham. 

        Nilai signifikansi dari pengujian regresi hipotesis kedua sebesar 

0.002, namun karena pengujian hipotesis dalam penelitian ini merupakan 

pengujian satu arah maka, nilai signifikansi harus dibagi 2. Nilai 

signifikansi dari hipotesis kedua adalah 0.001 dimana nilai ini lebih kecil 

dari 0.05 dan koefisien regresi bernilai positif yaitu 0.072. Artinya, 
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semakin besar fee audit maka semakin tinggi pula sinkronisitas harga 

sahamnya. Secara empiris, hipotesis kedua tidak diterima.

        Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Yuwono (2016) yang menemukan bahwa semakin besar fee audit yang 

dibayarkan perusahaan kepada auditor maka tingkat sinkronisitas harga 

saham menjadi lebih rendah karena fee audit yang tinggi mencerminkan 

kualitas audit yang baik. Dengan adanya kualitas audit yang baik maka 

informasi yang disajikan dianggap lebih berkualitas sehingga investor 

menggunakan informasi perusahaan sebagai pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan investasi yang akan berdampak pada rendahnya 

sinkronisitas harga saham. 

        Hasil yang tidak konsisten ini dapat disebabkan karena dengan 

tingginya  fee audit, maka independensi auditor juga diragukan sehingga 

informasi yang disajikan perusahaan tidak reliable. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa tinggi atau rendahnya fee audit tidak 

berpengaruh terhadap baik buruknya kualitas audit. Dengan informasi 

yang tidak reliable ini membuat investor memilih menggunakan 

informasi eksternal dalam pertimbangan pengambilan keputusan 

investasi yang akan menyebabkan tingginya sinkronisitas harga saham. 

4.4.3. Konsentrasi Kepemilikan

       Hipotesis ketiga memprediksi bahwa konsentrasi kepemilikan 

berpengaruh negatif terhadap tingkat sinkronisitas harga saham. Hal ini 
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berarti bahwa semakin tingginya konsentrasi kepemilikan dalam 

perusahaan maka pemegang saham mayoritas akan menuntut untuk 

disajikannya informasi yang kredibel sehingga informasi ini dapat 

digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi 

oleh investor. Penggunaan informasi perusahaan ini akan berdampak 

pada rendahnya tingkat sinkronisitas harga saham. 

        Nilai signifikansi dari pengujian regresi ini adalah 0.071 > 0.05 

artinya konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap sinkronisitas 

harga saham. Secara empiris, hipotesis ketiga tidak diterima.

        Hasil pengujian ini tidak konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Gomes (2000) dan Bino (2015) yang menyatakan bahwa 

dengan adanya konsentrasi kepemilikan yang tinggi, maka pemegang 

saham akan mengurangi resiko terjadinya asimetri informasi. Investor 

mayoritas akan termotivasi untuk menyajikan informasi yang berkualitas 

sehingga informasi perusahaan ini dapat digunakan sebagai 

pertimbangan pengambilan keputusan investasi yang akan berdampak 

pada tingkat sinkronisitas harga saham.

        Hasil yang tidak konsisten ini dapat disebabkan karena tinggi atau 

rendahnya tingkat konsentrasi kepemilikan suatu perusahaan, proses 

pelaporan keuangan tetap dilakukan oleh manajemen. Oleh karena itu, 

telah menjadi tanggungjawab manajemen untuk menyediakan informasi 

yang berkualitas bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan 
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lain meskipun tidak dilakukannya proses monitoring oleh pemegang 

saham mayoritas.

4.4.4. Kepemilikan Asing

        Hipotesis keempat memprediksi bahwa kepemilikan asing 

berpengaruh negatif terhadap sinkronisitas harga saham. Artinya 

semakin tinggi kepemilikan asing dalam perusahaan maka semakin 

rendah tingkat sinkronisitas harga sahamnya. Hal ini disebabkan karena 

investor asing memiliki kemampuan yang lebih memadai dalam tata 

kelola perusahaan dan terus memonitor kinerja manajemen sehingga 

informasi yang disajikan lebih reliable. Informasi yang reliable ini 

dapat digunakan oleh investor sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan keputusan investasi yang berdampak pada rendahnya 

sinkronisitas harga saham. Namun, nilai signifikansi dari pengujian ini 

adalah 0.4735 > 0.05 yang artinya tidak terdapat pengaruh kepemilikan 

asing terhadap sinkronisitas harga saham. Secara empiris, hipotesis 

keempat tidak diterima.

        Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Gul,dkk (2010) dan Hasan,dkk (2013) yang menyatakan bahwa 

semakin tinggi kepemilikan asing dalam perusahaan maka semakin 

rendah tingkat sinkronisitas harga sahamnya.

        Hasil yang bertentangan ini dapat disebabkan karena ada atau 

tidaknya kepemilikan asing dalam perusahaan, proses pelaporan 
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keuangan perusahaan tetap dilakukan oleh pihak manajemen. Jika 

dalam perusahaan terdapat kepemilikan asing, pemegang saham asing 

hanya dapat melakukan monitoring lewat laporan keuangan saja 

sehingga proses monitoring tidak dapat berjalan efektif. Namun, apabila 

dalam perusahaan tidak terdapat pemegang saham asing maka hal 

tersebut juga tidak mempengaruhi kualitas informasi yang disajikan 

oleh manajemen karena yang dapat mempengaruhi kualitas informasi 

yang disajikan adalah pihak manajemen itu sendiri.

4.4.5. Ukuran Perusahaan

        Hipotesis kelima dalam penelitian ini memprediksi bahwa ukuran 

perusahaan berbengaruh terhadap sinkronisitas harga saham. Hipotesis 

ini tidak diberi arah karena terdapatnya perbedaan dalam penelitian-

penelitian sebelumnya. 

        Nilai signifikansi dalam penelitian ini adalah 0,00 < 0.05 dan 

koefisien regresi bernilai positif yaitu 0.069 yang artinya ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap sinkronisitas harga saham. 

Semakin besar perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat 

sinkronisitas harga sahamnya. Secara empiris, hipotesis kelima 

diterima.

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kim 

dan Shi (2011) dan Santana, dkk (2013) yang menunjukan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap sinkronisitas harga 

saham. Hal ini berarti bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka 
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informasi yang beredar dipasar juga semakin banyak dan menjadi bahan 

pertimbangan para investor dalam pengambilan keputusan investasi 

sehingga return perusahaan dan pasar akan bergerak seirama yang 

berdampak pada tingginya tingkat sinkronisitas harga saham.

        

4.4.6. Variabel Kontrol

        Penelitian ini menggunakan 2 variabel kontrol yaitu leverage dan 

trading volume. Nilai signifikansi leverage adalah 0.234 > 0.05. Hal ini 

berarti bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap tingkat sinkronisitas 

harga saham. Hal ini dapat disebabkan karena pada dasarnya laporan 

keuangan yang tersaji harus berkualitas dan dapat dipercaya terlepas 

apakah tingkat leverage perusahaan tersebut tinggi atau rendah. Hal ini 

merupakan salah satu bentuk tanggungjawab manajemen kepada 

pemegangsaham. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil 

penelitian Gul, dkk (2010) yang menyatakan bahwa leverage 

berpengaruh secara positif terhadap tingkat sinkronisitas harga saham.

        Variabel kontrol yang kedua adalah trading volume. Nilai 

signifikansi trading volume adalah 0 < 0.05 dan koefisien regresinya 

0.748 artinya, trading volume memiliki pengaruh positif terhadap 

sinkronisitas harga saham. Hal ini dapat disebabkan karena semakin 

tinggi trading volume dapat mengindikasikan bahwa semakin tinggi 

pula penggunaan informasi yang beredar dipasar. Hasil ini tidak 

konsisten dengan hasil penelitian Gul, dkk (2010) yang menyatakan 



69

bahwa trading volume berpengaruh secara negatif terhadap tingkat 

sinkronisitas harga saham. 




