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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Statistik Deskriptif 

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai statistik deskriptif pada penelitian 

ini. Data awal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 910 perusahaan. 

Namun dari jumlah tersebut ternyata tidak dapat digunakan karena data awal ini 

tidak lolos uji asumsi klasik yaitu uji normalitas dan uji heterokesdastisitas. Oleh 

karena itu, peneliti harus mengobati data tersebut dengan cara mengeliminasi data. 

Sehingga jumlah sampel yang lolos uji asumsi klasik dan dapat digunakan untuk 

pengujian hipotesis adalah sebesar 401 perusahaan. 

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maksimum Rata-rata Deviasi Std. 

CRASH 401 1,01 4,99 2,67 0,77 

IND_DEW 401 0,30 1,00 0,40 0,09 

TRANS 401 0,00 1,79 0,30 0,29 

KONSER 401 -0,47 13,80 2,03 2,04 

INST 401 0,05 0,99 0,69 0,20 

AUDIT 401 0,00 1,00 0,47 0,50 

SIZE 401 3,04 12,41 7,91 1,67 

ROA 401 -1,04 3,05 0,04 0,19 

GROWTH 401 -17,46 8,02 0,07 1,09 

LEV 401 0,00 1,13 0,45 0,21 

Valid N (listwise) 401     

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 

Pada tabel 4.1 variabel dependen stock price crash (CRASH) yang dihitung 

melalui nilai absolut dari selisih antara nilai minimum return spesifik perusahaan 

(wj,t) dan rata-rata dibagi dengan deviasi stdanarnya memiliki nilai minimun 1,01, 

nilai maksimum sebesar 4,99 dan nilai rata-ratanya adalah sebesar 2,67. 

Perhitungan pada variabel ini mencerminkan bahwa semakin tinggi nilai CRASH 
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maka semakin besar resiko suatu perusahaan mengalami potensi kejatuhan harga 

saham (stock price crash).  

Variabel independensi dewan komisaris (IND_DEW) yang dihitung dari 

persentase jumlah dewan komisaris yang independen terhadap jumlah keseluruhan 

dewan komisaris yang dimiliki perusahaan memiliki nilai minimum 0,30, nilai 

maksimum 1,00 dan memiliki nilai rata-rata sebesar 0,40 atau 40%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa dari seluruh perusahaan sampel rata-rata memiliki jumlah 

dewan komisaris yang independen sebesar 40%. Secara rata-rata perusahaan 

sampel yang digunakan sudah memenuhi peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. 

Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan bahwa emiten dan perusahaan publik harus 

memiliki paling sedikit 30% dewan komisaris yang independen dari total dewan 

komisaris keseluruhan. 

Selanjutnya transparansi laporan keuangan (TRANS) yang dihitung 

berdasarkan residual hasil regresi dari akrual diskresioner dan diabsolutkan 

memiliki nilai minimum pembulatan (sebelum pembulatan) 0,00 

(0,0001475275171725080), nilai maksimum 1,79 (1,7875676204410400) dan 

memiliki nilai rata-rata sebesar 0,30 (0,2980941534840540). Jika rata-rata nilai 

variabel TRANS semakin mendekati 0 maka semakin transparan perusahaan 

karena semakin tidak agresif manajemen laba yang dilakukan. Nilai rata-rata 

sebesar 0,30 atau 30% ini menunjukan bahwa perusahaan yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini kurang transparan dalam melaporkan laporan keuangannya. 

Nilai rata-rata ini mencerminkan bahwa 30% dari total aset telah dimanipulasi. 
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Konservatisme (KONSER) yang dihitung dari rasio market to book memiliki 

nilai minimum sebesar -0,47, nilai maksimum 13,80 dan memiliki nilai rata-rata 

sebesar 2,03. Rasio yang lebih dari 1 ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang 

digunakan sebagai sampel cenderung memiliki kebijakan akuntansi yang 

konservatif. Terlebih lagi, Menurut penelitian Feltham dan Ohlson (1995) dalam 

Butar-butar, (2017) kebijakan akuntansi yang konservatif dapat menekan nilai 

buku ekuitas perusahaan. Oleh karena itu, rasio lebih dari 1 ini mencerminkan 

bahwa nilai pasar ekuitas perusahaan sampel lebih besar dari nilai bukunya. 

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa semakin tinggi rasio market to 

book maka semakin konservatif suatu perusahaan.  

Variabel kepemilikan institusional atau (INST) yang diukur melalui persentase 

saham yang dimiliki oleh institusional memiliki nilai minimun sebesar 0,05, nilai 

maksimum sebesar 0,99 dan rata-ratanya sebesar 0,69 atau 69%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa seluruh perusahaan sampel secara rata-rata memiliki 

pemegang saham institusi sebesar 69%.  

Variabel kualitas audit (AUDIT) yang dihitung dengan menggunakan variabel 

dummy 1 bagi yang perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four dan 0 jika 

lainnya memiliki nilai minimum 0, nilai maksimum 1 dan rata-ratanya sebesar 

0,47 atau 47% yang menunjukan bahwa dari seluruh perusahaan sampel ada 47% 

yang diaudit oleh KAP Big Four.  

Variabel ukuran perusahaan (SIZE) yang dihitung melalui total aset yang 

dirubah kedalam bentuk logaritma natural memiliki nilai minimum 3,04 atau 

sekitar Rp 21.000.000.000, nilai maksimum 12,41 atau sekitar Rp 
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245.435.000.000.000 dan memiliki nilai rata-rata 7,91 atau sekitar 

9.819.000.000.000.  

 Variabel profitabilitas (ROA) yang dihitung melalui laba bersih yang 

diskalakan dengan total aset memiliki nilai minimum sebesar -1,04, nilai 

maksimum 3,05, dan memiliki rata-rata sebesar 0,04 atau 4%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa secara rata-rata perusahaan sampel memiliki kemampuan 

dalam mengelola total aset menjadi laba bersih sebesar 4%. 

Variabel pertumbuhan penjualan (GROWTH) yang diukur dengan selisih 

penjualan tahun berjalan dengan penjualan tahun lalu dibagi dengan penjualan 

tahun lalu memiliki nilai minimum -17,46, nilai maksimum 8,02 dan memiliki 

nilai rata-rata sebesar 0,7 atau 7%. Artinya secara rata-rata perusahaan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini dapat bertumbuh sebesar 7%. 

Variabel tingkat hutang (LEV) yang diukur dengan rasio total utang terhadap 

total aset memiliki nilai minimum 0,00, nilai maksimum 1,13 dan memiliki rata-

rata sebesar 0,45 atau 45%. Artinya secara rata-rata perusahaan sampel 

membiayai asetnya dengan liabilitas sebesar 0,45 atau 45%. 

4.2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah 

hasil regresi yang dilakukan sudah bebas dari gejala yang dapat mengganggu hasil 

regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain, uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokesdastisitas dan uji autokorelasi.  
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4.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam 

penelitian sudah terpusat atau terdistribusi secara normal. Pada penelitian ini akan 

disajikan data awal sebelum lolos uji normalitas dan sesudah lolos uji normalitas. 

Berikut hasil pengujian sebelum lolos uji normalitas :  

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Awal 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Unstdanardized 

Residual 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

0,10 910 0,00 0,94 910 0,00 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 

 

Pada tabel 4.2 menunjukan bahwa nilai sig pada kolom Shapiro-Wilk 0,000 

lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, data ini tidak dapat dikatakan lolos uji 

normalitas. Berikut ini akan disajikan data setelah lolos uji normalitas. Penarikan 

kesimpulan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Jika nilai Shapiro-Wilk > 0,05 maka 

data terdistribusi normal. Hasil pengujian setelah lolos uji normalitas sebagai 

berikut : 

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Akhir 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Unstdanardized 

Residual 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

0,04 401 0,20 0,99 401 0,12 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 

Pada tabel 4.3 menunjukan nilai Shapiro-Wilk yang signifikan. Nilai Shapiro-

Wilk 0,12 atau 12% lebih besar dari 0,05 yang artinya data dalam penelitian ini 

sudah terpusat atau terdistribusi secara normal. 
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4.2.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolineritas bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antar 

variabel independen dengan variabel independen yang lain. Pada penelitian ini 

penarikan kesimpulan dalam uji multikolinearitas ini menggunakan nilai 

Tolerance dan nilai VIF. Jika nilai Tolerance tidak lebih besar atau berada 

disekitar nilai 1 dan nilai VIF lebih kecil daripada 10 maka dinyatakan lolos uji 

Multikolinearitas. Berikut hasil pengujiannya : 

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas 

Model Unstdanardized 

Coefficients 

Stdanardized 

Coefficients 

t Sig Collinearity 

Statistics 

B Std.Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) 3,66 0,29  12,57 0,00   

IND_DEW  0,194 0,39  0,02 0,50 0,62 0,97 1,032 

TRANS -0,036 0,13 -0,01 -0,28 0,78 0,97 1,031 

KONS -0,052 0,02 -0,14 -2,83 0,00 0,94 1,067 

INST -0,687 0,19 -0,18 -3,70 0,00 0,97 1,026 

AUDIT -0,165 0,09 -0,11 -1,92 0,06 0,72 1,389 

SIZE -0,055 0,03 -0,12 -2,12 0,04 0,71 1,400 

ROA -0,618 0,20 -0,15 -3,06 0,00 0,93 1,077 

GROWTH 0,021 0,03  0,03 0,61 0,54 0,95 1,055 

LEV 0,299 0,19  0,08 1,62 0,11 0,88 1,136 

a. Dependent Variable: CRASH 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukan bahwa nilai Tolerance tidak lebih dari 1 dan 

nilai VIF lebih kecil daripada 10. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini 

dinyatakan lolos uji multikolinearitas. 

4.2.3. Uji Heterokesdastisitas 

Uji heterokesdastisitas bertujuan untuk mencari apakah data yang digunakan 

dalam penelitian memiliki error yang sama tiap-tiap sampelnya. Pada penelitian 
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ini penarikan kesimpulan uji heterokesdastisitas apabila nilai sig > 0,05 tiap 

variabelnya. Berikut hasil uji heterokesdastisitas : 

Tabel 4.5 Hasil Uji Heterokesdastisitas 

Model  Unstdanardized 

Coefficients 

Stdanardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant)  0,92 0,16   5,75 0,00 

IND_DEW  0,24 0,22  0,06  1,11 0,27 

TRANS -0,04 0,07 -0,03 -0,59 0,56 

KONS -0,02 0,01 -0,09 -1,72 0,09 

INST -0,08 0,10 -0,04 -0,74 0,46 

AUDIT -0,08 0,05 -0,10 -1,72 0,09 

SIZE -0,03 0,01 -0,11 -1,81 0,07 

ROA  0,13 0,11  0,06  1,11 0,27 

 

GROWTH 
-0,00 0,02 -0,00 -0,05 0,96 

 

LEV 
-0,18 0,10 -0,09 -1,78 0,08 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukan bahwa nilai sig > 0,05 untuk setiap variabel 

dalam penelitian. Oleh karena itu, semua variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini dinyatakan lolos uji heterokesdastisitas untuk masing-masing 

variabel. 

4.2.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

dalam penelitian berkorelasi antar observasi satu variabel dengan variabel lainnya. 

Penarikan kesimpulan pada pengujian ini menggunakan nilai Durbin-Watson. Jika 

nilai DU < DW < (4-DU) maka data dalam penelitian ini dinyatakan lolos uji 

autokorelasi. Berikut hasil pengujiannya : 
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Tabel 4.6 Uji Autokorelasi 

Model R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0,36
a
 0,13 0,11 0,73 1,92 

a. Predictors: (Constant), LEV, INST, KONSER, IND_DEW, TRANS, 

AUDIT, GROWTH, ROA, SIZE 

b. Dependent Variable: CRASH 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 

Pada tabel 4.6 menunjukan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,92. Jika 

melihat dari tabel Durbin-Watson dengan jumlah variabel 9 (T=9) dan jumlah 

sampel 401 atau K = 401 maka nilai DU sebesar 1,87 dan nilai DL sebesar 1,79 

maka dapat disimpulkan bahwa DU < DW < (4-DU) atau 1,87 < 1,92 < 2,13 (4-

1,87). Karena nilai Durbin-Watson berada diantara nilai DU dan 4-DU maka data 

dalam penelitian ini dinyatakan lolos uji autokorelasi. 

4.3. Uji Goodness of Fit Model 

Uji goodness of fit model digunakan untuk mengetahui apakah suatu model 

yang digunakan dalam penelitian dapat merepresentasikan kenyataan. Penarikan 

kesimpulan pada pengujian ini menggunakan uji F regresi. Suatu model dikatakan 

dapat merepresentasikan kenyataan jika memiliki nilai sig < 0,05. Berikut hasil 

pengujian : 

Tabel 4.7 Uji Goodness of Fit Model 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Regression 30,44 9 3,38 6,37 0,00
b
 

Residual 207,56 391 0,53   

Total 238,00 400    

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 

a. Dependent Variable: CRASH 

b. Predictors: (Constant), LEV, INST, KONS, TRANS, IND_DEW, AUDIT, 

GROWTH, ROA, SIZE 
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Berdasarkan tabel 4.7 menunjukan bahwa nilai sig 0,00 < 0,05 yang berarti 

dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini dapat merepresentasikan 

kenyataan. 

4.4. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar atau 

seberapa baik variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. 

Penarikan kesimpulan dalam pengujian ini dengan melihat nilai Adjusted R 

Square. Berikut hasil pengujiannya : 

Tabel 4.8 Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 0,36
a
 0,13 0,11 0,73 

a. Predictors: (Constant), LEV, INST, KONSER, 

IND_DEW, TRANS, AUDIT, GROWTH, ROA, SIZE 

b. Dependent Variable: CRASH 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukan bahwa nilai Adjusted R Square adalah 

sebesar 0,11 atau 11%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen dapat 

menjelaskan 11% variasi variabel dependen. Sedangkan sisanya 89% dijelaskan 

oleh variabel-variabel lain diluar penelitian.  

4.5. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan setelah semua uji asumsi 

klasik terpenuhi. Pengujian hipotesis akan dilakukan secara simultan dan parsial 

untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

secara bersamaan dan tiap variabelnya. Pengujian simultan akan dilakukan dengan 

menggunakan uji F dan pengujian parsial akan dilakukan dengan menggunakan 
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uji t. Uji F dan uji t dikatakan berpengaruh signifikan jika nilai sig < 0,05. Berikut 

hasil pengujian dengan uji F : 

Tabel 4.9 Hasil Uji F  

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

Regression 30,44 9 3,38 6,37 0,00
b
 

Residual 207,56 391 0,53   

Total 238,00 400    

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukan nilai F sebesar 6,341 dengan tingkat 

probabilitas (nilai sig) sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa variabel 

independen dalam penelitian ini yaitu independensi dewan komisaris, kualitas 

laporan keuangan (transparansi laporan keuangan dan konservatisme), 

kepemilikan institusional dan kualitas audit berpengaruh secara simultan terhadap 

stock price crash. 

Selanjutnya akan dipaparkan hasil pengujian masing-masing variabel dalam 

penelitian ini. Pengujian akan dilakukan dengan uji t dan penarikan kesimpulan 

dengan menggunakan nilai sig. Apabila nilai sig < 0,05 maka hipotesis diterima. 

Berikut hasil pengujiannya : 

 

 

 

 

 

a. Dependent Variable: CRASH 

b. Predictors: (Constant), LEV, INST, KONS, TRANS, IND_DEW, AUDIT, 

GROWTH, ROA, SIZE 
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Tabel 4.10 Hasil Uji t 

Model Unstdanardized 

Coefficients 

Stdanardized 

Coefficients 

t Sig. Sig/2 Keterangan 

 B Std. 

Error 

Beta  

(Constant) 3,59 0,29   12,57 0,00   

IND_DEW 0,19 0,39 0,02   0,50 0,62 0,31 Ditolak 

TRANS -0,04 0,13 -0,01 -0,28 0,78 0,39 Ditolak 

KONS -0,05 0,02 -0,14 -2,83 0,00 0,00 Diterima 

INST -0,69 0,19 -0,18 -3,70 0,00 0,00 Diterima 

AUDIT -0,17 0,09 -0,11 -1,92 0,06 0,03 Diterima 

SIZE -0,06 0,03 -0,12 -2,12 0,04 0,02 Diterima 

ROA -0,62 0,20 -0,15 -3,06 0,00 0,00 Diterima 

GROWTH 0,02 0,03 0,03   0,61 0,54 0,27 Ditolak 

LEV 0,30 0,19 0,08   1,62 0,11 0,055 Ditolak 

a. Dependent Variable: CRASH 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 

Keterangan: 

  CRASH = Stock Price Crash 

        = Independensi Dewan Komisaris  

      = Transparansi Laporan Keuangan 

       = Konservatisme 

     = Kepemilikan Instutisional 

      = Kualitas Audit 

SIZE  = Ukuran Perusahaan 

ROA  = Profitabilitas 

GROWTH = Pertumbuhan Penjualan 

LEV  = Tingkat hutang 

Berikut akan dipaparkan penarikan kesimpulan berdasarkan tabel 4.10 : 

a. Berdasarkan tabel 4.10 variabel independensi dewan komisaris (IND_DEW) 

memperoleh nilai sig 0,31 (lebih besar dari alfa 0,05) dengan koefisien 
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regresi beta sebesar 0,19 dan nilai t sebesar  0,50. Hal ini mengindikasikan 

bahwa variabel independensi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan 

karena nilai sig diatas 0,05, dan memiliki nilai beta positif. Oleh karena itu, 

H1 pada penelitian ini tidak terdukung secara statistik, H1 ditolak. 

b. Berdasarkan tabel 4.10 variabel transparansi laporan keuangan (TRANS) 

memperoleh nilai sig 0,39 (lebih besar dari alfa 0,05) dengan koefisien 

regresi beta sebesar -0,04 dan nilai t sebesar -0,28. Hal ini mengindikasikan 

bahwa variabel transparansi laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan 

karena nilai sig diatas 0,05, meskipun nilai beta negatif. Oleh karena itu, 

H2a pada penelitian ini tidak terdukung secara statistik, H2a ditolak. 

c.  Berdasarkan tabel 4.10 variabel konservatisme (KONSER) memperoleh 

nilai sig 0,00 (lebih kecil dari alfa 0,05) dengan koefisien regresi beta 

sebesar -0,05 dan nilai t sebesar -2,83. Hal ini mengindikasikan bahwa 

variabel konservatisme berpengaruh negatif signifikan karena nilai sig 

kurang dari 0,05, dan memiliki nilai beta negatif. Oleh karena itu, H2b pada 

penelitian ini terdukung secara statistik, H2b diterima. 

d. Berdasarkan tabel 4.10 variabel kepemilikan institusional (INST) 

memperoleh nilai sig 0,00 (lebih kecil dari alfa 0,05) dengan koefisien 

regresi beta sebesar -0,69 dan nilai t sebesar -3,70. Hal ini mengindikasikan 

bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan 

karena nilai sig kurang dari 0,05, dan memiliki nilai beta negatif. Oleh 

karena itu, H3 pada penelitian ini terdukung secara statistik, H3 diterima. 
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e. Berdasarkan tabel 4.10 variabel kualitas audit (AUDIT) memperoleh nilai 

sig 0,03 (lebih kecil dari alfa 0,05) dengan koefisien regresi beta sebesar -

0,17 dan nilai t sebesar -1,92. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel 

kualitas audit berpengaruh negatif signifikan karena nilai sig kurang dari 

0,05, dan memiliki nilai beta negatif. Oleh karena itu, H4 pada penelitian ini 

terdukung secara statistik, H4 diterima. 

f. Berdasarkan tabel 4.10 variabel kontrol ukuran perusahaan (SIZE) 

memperoleh nilai sig 0,02 (lebih kecil dari alfa 0,05) dengan koefisien 

regresi beta sebesar -0,06 dan nilai t sebesar -2,12. Hal ini mengindikasikan 

bahwa variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan 

karena nilai sig kurang dari 0,05, dan memiliki nilai beta negatif.  

g. Berdasarkan tabel 4.10 variabel kontrol profitabilitas (ROA) memperoleh 

nilai sig 0,00 (lebih kecil dari alfa 0,05) dengan koefisien regresi beta 

sebesar -0,62 dan nilai t sebesar -3,06. Hal ini mengindikasikan bahwa 

variabel kontrol profitabilitas berpengaruh negatif signifikan karena nilai sig 

kurang dari 0,05, dan memiliki nilai beta negatif.  

h. Berdasarkan tabel 4.10 variabel kontrol pertumbuhan penjualan (GROWTH) 

memperoleh nilai sig 0,27 (lebih besar dari alfa 0,05) dengan koefisien 

regresi beta sebesar 0,02 dan nilai t sebesar  0,61. Hal ini mengindikasikan 

bahwa variabel kontrol pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan 

dan pengaruhnya positif karena nilai sig kurang dari 0,05, dan memiliki nilai 

beta positif.  
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i. Berdasarkan tabel 4.10 variabel kontrol tingkat hutang (LEV) memperoleh 

nilai sig 0,055 (lebih besar dari alfa 0,05) dengan koefisien regresi beta 

sebesar 0,30 dan nilai t sebesar 1,62. Hal ini mengindikasikan bahwa 

variabel kontrol pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan dan 

pengaruhnya positif karena nilai sig kurang dari 0,05, dan memiliki nilai 

beta positif.  

4.6. Pembahasan 

4.6.1. Analisis Pengaruh Independensi Dewan Komisaris Terhadap Stock 

Price Crash 

Berdasarkan hasil uji H1, variabel independensi dewan komisaris memiliki 

memiliki nilai sig 0,492 lebih besar dari alfa 0,05. Artinya, H1 dalam penelitian 

ini tidak terdukung secara statistik. Hasil ini menunjukan bahwa semakin 

banyaknya dewan komisaris yang independen pada suatu perusahaan belum 

cukup untuk menjadi mekanisme pengawasan yang efektif tehadap perilaku 

manajemen dalam menyembunyikan bad news. 

Dewan komisaris yang independen diharapkan menjadi mekanisme 

pengawasan yang efektif untuk melindungi kesejahteraan pemegang saham. 

Dewan komisaris yang independen juga diharapkan dapat mengurangi asimetri 

informasi dan mengurangi kemampuan manajemen dalam menyembunyikan bad 

news. Namun hasil penelitian ini menyatakan sebaliknya. Dewan komisaris yang 

independen mungkin hanya digunakan untuk memenuhi ketentuan formal dari 

peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Dewi dan Khoiruddin, 2016).  
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Selain itu, dewan komisaris yang independen tidak dapat menjadi mekanisme 

pengawasan efektif mungkin juga dikarenakan latar belakang atau keahliannya. 

Keahlian atau latar belakang dewan komisaris independen yang bukan akuntansi 

atau keuangan mungkin saja dapat menjadi peluang manajemen untuk 

menyembunyikan bad news dalam laporan keuangan. Peneliti telah 

mengobservasi latar belakang dewan komisaris independen dalam laporan 

tahunan perusahaan sampel. Hasilnya secara rata-rata perusahaan sampel memiliki 

dewan komisaris independen dengan latar belakang akuntansi atau keuangan 

hanya sekitar 42%. Sementara sisanya yaitu 58% merupakan dewan komisaris 

independen dengan latar belakang selain akuntansi atau keuangan.  

Dari hasil tersebut menunjukan bahwa secara rata-rata perusahaan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini memiliki dewan komisaris independen dengan 

latar belakang selain akuntansi atau keuangan lebih banyak daripada dewan 

komisaris independen dengan latar belakang akuntansi atau keuangan. Oleh 

karena itu, menurut peneliti latar belakang akuntansi atau keuangan dapat 

membantu dewan komisaris yang independen untuk mengawasi manajemen dan 

mengurangi kemampuannya dalam menyembunyikan bad news dan mengurangi 

resiko akumulasi bad news muncul dipasar. Hasil ini konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan (Yeung dan Lento, 2018). 

4.6.2. Analisis Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Stock 

Price Crash. 

Berdasarkan hasil uji H2a, variabel transparansi laporan keuangan memiliki 

nilai sig 0,399 lebih besar dari alfa 0,05. Artinya, H2a dalam penelitian ini tidak 
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terdukung secara statistik. Meskipun variabel transparansi laporan keuangan 

memiliki hubungan negatif dengan variabel dependen yang ditunjukkan oleh nilai 

koefisien regresi beta yang negatif. Hal ini menunjukan bahwa transparansi 

laporan keuangan belum cukup untuk mengurangi perilaku manajemen dalam 

menyembunyikan bad news. 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan (Hutton 

et al., 2009). Hutton et al., (2009) mengasumsikan bahwa manajemen melakukan 

manajemen laba secara berkelanjutan dari tahun ke tahun atau multi-years. Oleh 

karena itu, Hutton et al., (2009) mencoba untuk memprediksi hal ini dengan 

memperhitungkan akrual diskresioner selama 3 tahun seperti yang dilakukan pada 

penelitian ini. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Butar-

butar, 2017).  

Butar-butar, (2017) menemukan bahwa transparansi laporan keuangan tidak 

berpengaruh terhadap stock price crash. Butar-butar, (2017) menyatakan bahwa 

terdapat perbedaan antara aktifitas manajemen laba di Indonesia dan di Amerika. 

Mungkin manajer di Indonesia melakukan aktifitas manajemen laba tidak secara 

multi years seperti yang diasumsikan oleh (Hutton et al., 2009). Oleh karena itu, 

Butar-butar, (2017) menyarankan untuk menggunakan proksi yang 

memperhitungkan manajemen laba setiap periode. 

Selain itu, transparansi laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap stock 

price crash mungkin juga dikarenakan perbedaan jumlah periode penelitian. Pada 

penelitian Hutton et al., (2009) menggunakan jumlah sampel dengan periode 
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peneitian yang cukup lama yaitu 1991-2005 (15 tahun) sehingga dapat menangkap 

pengaruh manajemen laba yang dilakukan secara multi-years oleh manajemen. 

4.6.3. Analisis Pengaruh Konservatisme Terhadap Stock Price Crash. 

Berdasarkan hasil uji H2b, variabel konservatisme terdukung secara statistik 

karena memiliki nilai sig 0,003 lebih kecil dari alfa 0,05 dan memiliki hubungan 

negatif dengan variabel dependen yang ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi 

beta yang negatif. Hal ini menunjukan bahwa semakin konservatif kebijakan 

akuntansi suatu perusahaan semakin berkurang kesempatan manajemen dalam 

menyembunyikan bad news dan dapat mengurangi resiko terjadinya stock price 

crash. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan (Kim dan 

Zhang, 2015). Hal ini menunjukan bahwa kebijakan akuntansi yang konservatif 

dapat mengurangi resiko terjadinya stock price crash karena kebijakan akuntansi 

yang konservatif menyatakan untuk segera mengakui bad news yang terjadi. 

Sementara untuk good news perlu ada tingkat verifikasi yang tinggi untuk 

mengakuinya.  

Kebijakan akuntansi yang konservatif mampu mengurangi akumulasi bad news 

yang akan muncul dipasar. Dengan demikian, pemegang saham atau investor 

potensial dapat lebih selektif saat menginvestasikan dananya di suatu perusahaan. 

Terlebih lagi perusahaan yang memiliki asimetri informasi yang tinggi seperti 

perusahaan yang memiliki kegiatan riset dan pengembangan yang banyak. 
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4.6.4. Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Stock Price 

Crash. 

Berdasarkan hasil uji H3, variabel kepemilikan institusional terdukung secara 

statistik karena memiliki nilai sig 0,000 lebih kecil dari alfa 0,05 dan memiliki 

hubungan negatif dengan variabel dependen yang ditunjukkan oleh nilai koefisien 

regresi beta yang negatif. Hal ini menunjukan bahwa semakin banyak 

kepemilikan institusional di suatu perusahaan semakin berkurang kemungkinan 

manajemen dalam menyembunyikan bad news dan dapat mengurangi resiko 

terjadinya stock price crash. 

Pemegang saham institusi dianggap sebagai pemegang saham yang memiliki 

sumber daya lebih daripada pemegang saham yang lain. Pemegang saham 

institusional dianggap sebagai investor yang sophisticated (Wedari, 2004) dalam 

(Kusumawardhani, 2013). Artinya pemegang saham institusional memiliki 

kecanggihan sistem pengawasan terhadap setiap keputusan yang diambil oleh 

manajemen. Oleh karena itu, pada perusahaan yang memiliki pemegang saham 

institusional dalam jumlah yang besar atau dominan akan mengurangi potensi 

akumulasi bad news muncul kepasar secara tiba-tiba. Dengan demikian, 

pemegang saham institusional dapat mengurangi resiko potensi terjadinya stock 

price crash. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan (Callen dan Fang, 2013). 

Menurut Shleifer dan Vishny, (1986) dalam Callen dan Fang, (2013) investor 

institusional dengan kepemilikan saham dalam jumlah yang besar memiliki 
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kemampuan untuk mengumpulkan informasi dan mengawasi kegiatan manajemen 

karena menyangkut manfaat atau keuntungan yang diperolehnya. 

4.6.5. Analisis Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Stock Price Crash. 

Berdasarkan hasil uji H4, variabel kualitas audit terdukung secara statistik 

karena memiliki nilai sig 0,026 (lebih kecil dari alfa) 0,05 dan memiliki hubungan 

negatif dengan variabel dependen yang ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi 

beta yang negatif. Hal ini menunjukan bahwa jika suatu perusahaan diaudit oleh 

KAP Big Four maka semakin mengurangi kemungkinan manajemen dalam 

menyembunyikan bad news dan dapat mengurangi resiko terjadinya stock price 

crash. 

Kualitas audit yang diproksikan sebagai ukuran KAP dapat mengurangi resiko 

terjadinya stock price crash. KAP Big Four dianggap sebagai KAP yang 

menerima pendapatan lebih besar daripada KAP selain Big Four. Oleh karena itu, 

dengan pendapatan yang besar KAP Big Four dapat berinvestasi pada teknologi 

audit yang canggih dan melatih auditornya agar berkompeten dan mampu 

mendeteksi kecurangan-kecurangan yang dilakukan manajemen. Selain itu, KAP 

Big Four juga memiliki reputasi yang harus dijaga yang memaksa KAP Big Four 

untuk selalu meningkatkan kualitas auditnya. 

KAP Big Four juga memiliki resiko litigasi yang lebih tinggi dari KAP non Big 

Four karena pendapatan yang mereka terima cukup besar sehingga klien akan 

menuntut ganti rugi dengan jumlah yang besar pula apabila KAP Big Four tidak 

menerapkan kualitas audit yang tinggi atau tidak mengetahui ada atau tidaknya 

kecurangan yang terjadi dalam perusahaan kliennya. Akhirnya, kualitas audit 
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yang tinggi dapat mengurangi asimetri informasi antara pemegang saham dan 

manajemen, mengurangi kemampuan manajemen dalam menyembunyikan bad 

news dan mengurangi resiko terjadinya stock price crash. 

4.6.6. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Stock Price 

Crash. 

Berdasarkan hasil uji variabel pertumbuhan pejualan memiliki nilai sig 0,277 

lebih besar dari alfa 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel kontrol 

pertumbuhan penjualan tidak terdukung secara statistik. Oleh karena itu,  

pertumbuhan penjualan tidak dapat menjaga hubungan antara variabel independen 

dan dependen. Hal ini mungkin dikarenakan distribusi data pada variabel 

pertumbuhan penjualan tidak normal. 

4.6.7. Analisis Pengaruh Leverage Terhadap Stock Price Crash. 

Berdasarkan hasil uji variabel leverage memiliki nilai sig 0,056 lebih besar dari 

alfa 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel kontrol leverage tidak 

terdukung secara statistik. Oleh karena itu, tingkat hutang atau leverage tidak 

dapat menjaga hubungan antara variabel independen dan dependen. Hal ini 

mungkin dikarenakan distribusi data pada variabel leverage ini tidak normal. 

  

 

 

 

 


