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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Dari populasi tersebut, sampel dipilih dengan menggunakan metode 

purposive sampling. Perusahaan yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar secara 

berturut-turut pada tahun 2015-2019. Sumber data yang digunakan untuk memperoleh 

informasi keuangan perusahaan melalui www.idx.co.id sedangkan untuk data harga saham 

diperoleh dari https://finance.yahoo.com dan www.investing.com. Perusahaan yang diambil 

sebagai sampel harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a) Tercatat di Bursa Efek Indonesia selama 2015-2019. 

b) Laporan tahunan melampirkan laporan keuangan secara lengkap dan dapat diakses dari 

sumber data. 

c) Bukan merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri Finance karena memiliki 

konsep dasar akrual yang berbeda. Karakteristik perusahaan finance berbeda dengan 

perusahaan di industri lain terutama pada konsep pengakuan nilai total hutang yang 

menjadi dasar pengukuran variabel leverage. 

d) Laporan tahunan menggunakan mata uang Rupiah dan memiliki tahun fiskal 31 

Desember. Perusahaan yang menggunakan mata uang selain rupiah dikeluarkan dari 

sampel karena dalam pengukuran variabel kualitas laba dan ukuran perusahaan 

(menggunakan nilai total aset) merupakan akumulasi dari transaksi yang dilakukan 

sepanjang tahun berjalan (terjadi perubahan kurs yang belum tentu stabil) sehingga nilai 

http://www.idx.co.id/
https://finance.yahoo.com/
http://www.investing.com/
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yang dikonversi dengan menggunakan kurs pada satu tanggal cenderung memberikan 

hasil yang kurang akurat (Sirait, 2012). 

e) Data harga saham tersedia dari sumber data. 

f) Laporan tahunan mengungkapkan informasi yang dibutuhkan untuk pengukuran variabel 

secara lengkap. 

Tabel 3.1. Kriteria Pemilihan Sampel 

Kriteria 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah 

Perusahaan yang tercatat di 

BEI pada tahun 2015 - 2019 500 515 552 608 663 2.838 

Tidak tercatat secara berturut-

turut di BEI dari tahun 2015-

2019 0 -15 -52 -108 -163 -338 

Perusahaan yang bergerak 

dalam industri Finance -82 -81 -81 -78 -78 -400 

Laporan tahunan 

menggunakan US Dollar -80 -80 -80 -80 -80 -400 

Data harga saham tidak 

tersedia dari sumber data -30 -30 -30 -30 -30 -150 

Tidak Terdaftar sejak 2013 -28 -28 -28 -28 -28 -140 

Laporan Keuangan selama 

periode penelitian tidak dapat 

diakses -19 -19 -19 -19 -20 -96 
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Variabel Synchronisitas tidak 

dapat dihitung karena return 

saham mingguan 0 -25 -18 -28 -25 -29 -125 

Variabel Likuiditas tidak 

dapat dihitung karena volume 

perdagangan 0 -8 -3 -3 -3 0 -17 

Sampel Penelitian Awal 228 241 231 237 235 1.172 

Eliminasi Normalitas -102 -112 -134 -110 -114 -572 

Sampel Penelitian Akhir 126 129 97 127 121 600 

Sumber: www.idx.co.id, 2020 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi. Data yang didokumentasikan berupa data laporan tahunan, laporan 

keuangan, dan harga saham perusahan yang telah memenuhi kriteria. 

3.2.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari: 

1. Laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI dan dapat 

diakses melalui www.idx.co.id atau website resmi perusahaan yang bersangkutan. 

2. Harga saham perusahaan yang diakses melalui finance.yahoo.com dan 

www.investing.com. 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
http://www.investing.com/
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3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1. Stock Price Synchronicity 

Stock price synchronicity menggambarkan bagaimana kecenderungan investor 

memanfaatkan informasi yang ada di pasar, apakah investor lebih mengandalkan 

informasi pasar (market-wide information) atau informasi spesifik perusahaan (firm-

specific information). Semakin tinggi stock price synchronicity maka menunjukkan 

bahwa investor lebih mengandalkan informasi eksternal perusahaan yang tidak 

berhubungan dengan data keuangan perusahaan. Pengukuran stock price synchronicity 

ini pertama kali dilakukan oleh Roll (1988) menggunakan model CAPM dimana faktor 

yang paling berpengaruh pada return saham individual adalah return indeks pasar. 

Pengukuran ini kemudian dikembangkan dalam beberapa penelitian setelahnya oleh 

Morck et al. (1999), Gul et al. (2010) dan Farooq & Hamouda (2016). Stock price 

synchronicity diukur persamaan regresi yang mengukur relasi return pasar dan return 

perusahaan. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengukuran 

yang dikembangkan oleh Farooq & Hamouda (2016) dengan persamaan: 

Retit = β0 + β1Mrett + εt 

Keterangan: 

Retit  = tingkat return perusahaan i pada minggu ke-t 

Mrett = tingkat return pasar pada minggu ke-t (Return IHSG) 

ε = nilai residual 

Stock price synchronicity didefinisikan sebagai rasio variasi return dengan 

variasi total return, yang tercermin dari nilai R2 dari persamaan di atas. Menurut Roll 
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(1988) return perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh return pasar, tetapi juga return 

perusahaan dalam industri sejenis serta informasi spesifik perusahaan. Harga saham 

yang terbentuk adalah harga yang telah menyerap informasi pasar dan informasi 

spesifik perusahaan (Xing & Anderson, 2011). Nilai return pasar diperoleh dari 

berbagai harga saham tersebut sehingga mengandung informasi pasar dan informasi 

spesifik perusahaan juga. Roll kemudian mengeluarkan return pada saat informasi 

spesifik perusahaan dirilis (t-2 dan t+1) ternyata diperoleh bahwa nilai R2 lebih tinggi, 

sehingga Roll menyimpulkan bahwa semakin rendah stock price synchronicity 

mengindikasikan semakin banyak informasi spesifik perusahaan yang terserap. 

Karena nilai R2 berkisar 0-1, untuk mempermudah perbandingan antar 

perusahaan dan distribusi data normal dengan mengadopsi pendekatan ekonometrik, 

R2 ditransformasi dengan logaritma (Morck et al., 2000; Xing & Anderson, 2011; Kun 

& Hu, 2017; Benzhao & Xuan, 2018; Dang et al., 2020) sehingga stock price 

synchronicity diperoleh dari: 

𝑆𝑦𝑛𝑐ℎ = 𝑙𝑜𝑔  (
𝑅2

1−𝑅2 )    

Semakin tinggi R2, maka stock price synchronicity akan semakin tinggi. 

3.3.2. Kompleksitas Industri 

Perusahaan akan diklasifikasikan berdasarkan Jakarta Stock Industrial 

Classification (JASICA) yang dapat dilihat dalam IDX FACT BOOK. Di Indonesia, 

pengelompokan industri diklasifikasikan menjadi 9 sektor industri yakni Agriculture, 

Mining, Basic Industry and Chemicals, Miscellaneous Industry, Consumer goods 

Industry, Property, Real Estate and Building Construction, Infrastructure, Utilities & 
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Transportation, Finance dan Trade, Service & Investment. Selanjutnya 

pengelompokan industri sebagai industri yang kompleks dan tidak kompleks akan 

mengacu pada kriteria yang telah diteliti oleh Francis et al. (2015). Francis 

mengklasifikasikan kompleksitas industri dengan memetakan petunjuk penggunaan 

standar akuntansi dan audit khusus yang terkait dengan isu yang kompleks berdasarkan 

FASB’s Topic 900: Industry Series dan AICPA Guides 2014. Dari hasil pemetaan 

akhirnya dikategorikan menjadi 18 industri sebagai industri yang kompleks dan 28 

industri lainnya terkategori tidak kompleks dalam Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Klasifikasi Kompleksitas Industri (Francis et al., 2015) 
Industri Kompleks Industri Yang Tidak Kompleks 

Agriculture  Food Products 

Entertainment  Candy & Soda 

Healthcare  Beer & Liquor 

Construction  Recreation  

Defence Printing and Publishing 

Precious Metals  Consumer Goods  

Non-metallic and Industrial Metal Mining  Apparel  

Coal  Medical Equipment  

Petroleum and Natural Gas  Pharmaceutical Products  

Utilities  Chemicals  

Communication  Rubber and Plastic Products  

Business Services  Textiles  

Computers  Construction Materials  

Transportation  Steelworks, etc. 

Banking  Fabricated Products  

Insurance  Machinery  

Real Estate  Electrical Equipment  

Trading Automobiles and Trucks  

 Aircraft  

Shipbuilding, Railroad Equipment  

Personal Services  

Electronic Equipment  

Measuring and Control Equipment  

Business Supplies  

Shipping Containers  

Wholesale  
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Retail  

Restaurants, Hotels, Motels 

Food Products 

 

Berikut adalah perbandingan dasar klasifikasi kompleksitas dengan standar 

akuntansi khusus yang ada di Indonesia disajikan dalam Tabel 3.3: 

Tabel 3.3. Dasar Klasifikasi Kompleksitas Industri terkait Standar Akuntansi 

yang berlaku di Indonesia 

No

. 

Industri Isu Kompleksitas 

Akuntansi Sesuai FASB 

dan AICPA 

PSAK Khusus yang 

Diperlukan terkait Pencatatan 

Akuntansi dalam Industri 

1. Agriculture  FASB 905: Pengakuan 

dan pengukuran aset 

biologis (misalnya, biaya 

yang dikeluarkan untuk 

menanam tanaman, 

hewan dan hasil panen 

yang dimiliki untuk 

dijual, biaya 

pengembangan lahan 

permanen), Pengakuan 

pendapatan di bawah 

program penggantian 

pendapatan dan subsidi 

PSAK 69 tentang Agrikultur 

menjelaskan konsep 

pengakuan, pengukuran, dan 

pengungkapan kegiatan 

agrikultur. Dalam PSAK 69 

aset biologis diukur 

menggunakan nilai wajar 

dikurangi biaya untuk 

menjual. Tetapi dalam PSAK 

ini terdapat pengecualian 

untuk aset produktif yang 

mengacu ke Aset Tetap. 

PSAK 69 juga mengatur 

akuntansi hibah pemerintah 

terkait dengan aset biologis 

diakui dalam laba rugi hanya 

jika, hibah tersebut menjadi 

piutang. 

Standar ini tidak mengatur 

pemrosesan produk agrikultur 

setelah waktu panen. 

2. Entertainment  AICPA 8: Prosedur 

analitis dan kontrol 

internal yang unik untuk 

industri permainan, 

panduan tentang 

mengaudit kewajiban 

PSAK 72 tentang Pendapatan 

Kontrak Pelanggan dan PSAK 

19 tentang Aset Tak Berwujud 

terkait dengan lisensi dan 

royalti. 
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jackpot, program 

insentif, dan jaminan 

FASB 926: Kapitalisasi 

dan amortisasi biaya 

film; pengakuan 

pendapatan di bawah 

kontrak lisensi, 

distribusi, dan 

eksploitasi 

FASB 928: Pembayaran 

royalti; perjanjian lisensi 

dan hak cipta; jaminan 

minimum 

Standar ini memberikan 

kriteria yang ketat dalam 

pengakuan aset tidak 

berwujud dimana industri 

hiburan sangat erat kaitannya 

dengan aset tidak berwujud 

seperti hak cipta karya. 

3. Healthcare  AICPA 10: Klaim 

malpraktek medis, 

pengakuan pendapatan 

untuk piutang pasien, 

dan komunitas 

perawatan yang dikelola 

berkelanjutan; instrumen 

turunan untuk industri 

perawatan kesehatan. 

FASB 954: Pengakuan 

piutang penyesuaian 

kontrak, diskon, 

penyisihan tak tertagih, 

kontrak perawatan 

berkelanjutan, kontrak 

dokter. 

PSAK 23 dan PSAK ETAP 

menjelaskan mengenai 

kriteria pengakuan 

pendapatan pada saat telah 

melakukan kewajiban dan 

aliran kas masuk dapat 

ditentukan, namun terkait 

dengan adanya kebijakan JKN 

oleh BPJS, klaim pasien tidak 

dapat serta-merta diakui dan 

memerlukan proses verifikasi 

yang cukup lama. Selain itu 

tarif JKN (diagnosis) tidak 

sama dengan tarif rumah sakit 

(fee for service). Hal ini dapat 

menyebabkan bias pada pos 

pendapatan. 

4. Construction  AICPA 4: Mengukur 

progress kontrak 

konstruksi; akuntansi 

biaya kontrak; investasi 

dalam usaha patungan; 

pedoman untuk estimasi 

audit yang mendukung 

metode pengakuan 

pendapatan dan biaya. 

FASB 910: Panduan 

akuntansi untuk kinerja 

berbagai kontrak terkait 

konstruksi. 

PSAK 34 tentang Kontrak 

Konstruksi menjelaskan 

mengenai pengakuan 

pendapatan kontrak yang 

sangat dipengaruhi 

ketidakpastian. Selain itu juga 

terdapat beberapa metode 

yang perlu diidentifikasi 

dalam menentukan persentase 

tahap penyelesaian (proporsi 

biaya, survei, dan 

penyelesaian fisik). 
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5. Defense FASB 912: Panduan 

akuntansi untuk kontrak 

biaya-plus-upah-tetap, 

pasokan pertahanan yang 

dapat diakhiri sesuai 

keinginan pemerintah; 

klaim subkontraktor 

PSAK 72 tentang Pendapatan 

Kontrak, dalam hal ini 

berkaitan dengan kontrak 

pemerintah dimana dapat 

berganti dalam kurun waktu 

tertentu. 

6. Precious Metals  FASB 930: Penurunan 

nilai aset pertambangan, 

pengakuan & kapitalisasi 

biaya produksi serta 

pengupasan. 

 

PSAK 33 (Revisi 2011) 

tentang Akuntansi 

Pertambangan Umum 

mengatur tentang pengakuan 

biaya pengupasan lapisan 

tanah dan pengelolaan 

lingkungan hidup. Pengakuan 

biaya pengupasan lapisan 

tanah awal sebagai aset dan 

selanjutnya diakui sebagai 

beban periodik. Biaya 

pengelolaan lingkungan 

dalam kegiatan produksi 

diakui sebagai beban, 

sedangkan dalam eksplorasi 

diakui sebagai aset. 

7. Non-metallic and 

Industrial Metal 

Mining  

8. Coal  

9. Petroleum and 

Natural Gas  

FASB 932: Kapitalisasi 

biaya eksplorasi; 

Pengungkapan cadangan 

minyak dan gas terbukti 

dan arus kas diskonto 

standar, akuisisi properti 

dan biaya 

pengembangan 

PSAK 64 tentang Aktivitas 

Eksplorasi dan Evaluasi Pada 

Pertambangan Sumber Daya 

Mineral membahas berbagai 

hal berkaitan dengan 

pengakuan dan pengukuran 

kapitalisasi biaya eksplorasi 

dan evaluasi berkaitan dengan 

penemuan sumber daya. 

Pengeluaran untuk 

pengembangan diakui sebagai 

biaya. Adanya pengakuan 

provisi, liabilitas dan aset 

kontinjensi yang memerlukan 

keahlian khusus. 

10. Utilities  FASB 980: Aset 

pensiun, regulasi tarif 

entitas; biaya yang 

diizinkan dan 

dikeluarkan 

PSAK 24 tentang Imbalan 

Kerja dimana dalam 

melakukan estimasi 

memerlukan pertimbangan 

dari ahli seperti jasa aktuaria. 

11. Communication  FASB 920: Transaksi 

barter dan perjanjian 

PSAK 19 tentang aset tidak 

berwujud, dalam hal ini 
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afiliasi jaringan; 

Perjanjian lisensi 

FASB 922: Penerapan 

biaya, pengeluaran, dan 

pendapatan untuk 

pembangunan dan 

pengoperasian sistem 

televisi kabel 

adalah pengembangan 

perangkat lunak (software) 

mulai dari tahap riset sampai 

pengembangan dan siap 

digunakan. 

12. Business 

Services  

AICPA 2: akuntansi 

kontrak; indikator 

pengakuan pendapatan 

yang tidak tepat dalam 

produk perangkat lunak 

dan produk berwujud 

dengan komponen 

perangkat lunak; unit 

akuntansi, dan bukti 

obyektif khusus vendor 

FASB 985: kapitalisasi 

biaya untuk 

mengembangkan 

perangkat lunak yang 

akan dijual, disewakan, 

atau dipasarkan 

13. Computers  

14. Transportation  AICPA 1: Pengakuan 

pendapatan di bawah 

program frequent flyer, 

perjanjian pembelian 

kapasitas, gross vs. net, 

insentif pabrikan dan 

pengaturan berbagai 

elemen, pengujian 

kerusakan maskapai. 

FASB 908: Pengakuan 

aset (tempat lepas  

landas dan pendaratan, 

inventaris, perbaikan 

pesawat, insentif 

pembelian), pendapatan 

penumpang yang belum 

diterima, biaya 

pengembangan dan pra-

operasi 

15. Banking  AICPA 3: Panduan 

interpretatif tentang 

offsetting derivatives, 

PAPI (Pedoman Akuntansi 

Perbankan Indonesia) 
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perjanjian pembelian 

kembali; pembaruan 

peraturan 

AICPA 5: investasi 

dalam sekuritas; 

pinjaman dan kerugian 

kredit; transfer dan 

pelayanan aset 

keuangan; restrukturisasi 

hutang; perkiraan audit; 

piutang pembiayaan; 

pengukuran nilai wajar 

AICPA 11: pengakuan 

pendapatan; instrumen 

keuangan; transfer dan 

servis 

FASB 940: estimasi nilai 

wajar; cadangan 

kerugian pinjaman; 

aktivitas penyimpanan 

dan peminjaman; biaya 

awal pinjaman 

Standar tersebut dikhususkan 

bagi sektor perbankan dalam 

menyusun laporan keuangan 

terkait dengan beberapa 

PSAK karena karakteristik 

perbankan yang paling 

berbeda dengan industri 

lainnya. 

PSAK 68 tentang Pengujian 

Nilai Wajar, serta PSAK 71 

tentang Instrumen Keuangan 

memerlukan penyesuaian 

khusus pada sektor perbankan 

seperti adanya level pengujian 

Solely Payment of Principal 

and Interest, penjualan aset 

keuangan bukan karena 

peningkatan risiko, 

perhitungan Cadangan 

Kerugian Penurunan Nilai. 

16. Insurance  AICPA 12: investasi 

dalam sekuritas; 

pembayaran klaim 

manfaat; manfaat polis 

masa depan; cadangan 

wajib; biaya akuisisi 

yang dapat ditangguhkan 

AICPA 14: tawanan dan 

kendaraan tujuan 

khusus; perkiraan 

kompleks terkait dengan 

klaim kewajiban dan 

biaya klaim 

FASB 940: estimasi nilai 

wajar; cadangan 

kerugian pinjaman; 

aktivitas penyimpanan 

dan peminjaman; biaya 

awal pinjaman 

PSAK 28 tentang kontrak 

asuransi kerusakan, PSAK 36 

tentang asuransi jiwa, dan 

PSAK 62 tentang kontrak 

asuransi. Kompleksitas 

tergambar dalam pengakuan 

komponen asuransi dan 

investasi. Pengakuan kontrak 

asuransi yang tidak dapat 

langsung diakui dengan 

mudah, tingkat risiko, dan 

lainnya.  

Masih berkembang adanya 

PSAK baru No. 74 mengenai 

kontrak asuransi yang akan 

mencakup hal-hal seperti 

pengalokasian arus kas 

akuisisi, atribusi laba 

investasi, mitigasi risiko, dll. 

17. Real Estate  FASB 940: estimasi nilai 

wajar; cadangan 

kerugian pinjaman; 

aktivitas penyimpanan 

PSAK 44 tentang Aktivitas 

Pengembangan Real Estat 

memberikan beberapa kriteria 

pengakuan pendapatan atas 

penjualan real estat dengan 
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dan peminjaman; biaya 

awal pinjaman 

metode full accrual. Bila 

kriteria belum terpenuhi maka 

diakui dengan metode deposit. 

ISAK 21 membahas tentang 

penyerahan barang apakah 

bergantung pada perjanjian 

atau sesuai kondisi riil. 

18. Trading FASB 940: estimasi nilai 

wajar; cadangan 

kerugian pinjaman; 

aktivitas penyimpanan 

dan peminjaman; biaya 

awal pinjaman 

FASB 970: Biaya proyek 

real estat; investasi joint 

venture dan metode 

ekuitas; pendapatan 

sewa; biaya pembawa 

PSAK 68 mengenai 

pengukuran nilai wajar, 

PSAK 73 mengenai sewa 

dimana penyajian sewa 

operasi yang biasanya 

terpisah dari neraca kini 

sebagian besar harus diakui 

sebagai aset/liabilitas sewa 

jangka panjang.  

 

Pada penelitian ini, hasil pemetaan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia diklasifikasikan berdasarkan 9 (sembilan) sektor industri sesuai JASICA, 

kemudian dikategorikan ke dalam industri kompleks dan tidak kompleks berdasarkan 

kriteria Francis et al. (2015). Pengukuran variabel kompleksitas industri ini akan 

menggunakan variabel dummy dimana perusahaan yang tergolong industri kompleks 

akan diberi kode 1 (satu) sedangkan perusahaan yang tergolong industri tidak 

kompleks akan diberi kode 0 (null). 

Tabel 3.4. Klasifikasi Kompleksitas Industri di Indonesia sesuai kriteria Francis 

et al. (2015) 

Industri Kompleksitas 

Agriculture  Kompleks 

Mining  Kompleks 

Basic Industry and Chemicals,  Tidak Kompleks 

Miscellaneous Industry Tidak Kompleks 

Consumer goods Industry Tidak Kompleks 

Property, Real Estate and Building Construction Kompleks 

Infrastructure, Utilities & Transportation Kompleks 
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Finance  Kompleks 

Trade, Service & Investment Kompleks 

 

3.3.3. Auditor Spesialisasi Industri 

KAP yang memiliki keahlian audit dalam suatu industri dapat menyebarkan 

biaya pelatihan khusus industri pada lebih banyak klien sehingga menghasilkan skala 

ekonomi yang lebih tinggi dibanding KAP non-spesialis (Butar Butar & Indarto, 2018; 

Habib & Uddin, 2011; Kwon et al., 2007). Spesialisasi industri auditor dapat dinilai dari 

pangsa pasar KAP dalam suatu industri karena menggambarkan preferensi perusahaan 

terhadap keahlian audit yang dimiliki KAP tersebut (Mayhew, Wi & Wilkins, 2002). 

Apabila KAP memiliki pangsa pasar yang besar, maka ini mengindikasikan 

kepercayaan perusahaan-perusahaan terhadap keahlian auditor untuk mengaudit laporan 

keuangan perusahaan di industri tersebut.  

Sejalan dengan desain penelitian yang digunakan Palmrose (1986) dalam Neal 

& Riley (2004) ambang batas 20% ini digunakan berdasarkan rumus 1/Naudit-firm*1.2, di 

mana mereka menggunakan Big Six Audit Firm pada waktu itu (1/6*1.2 = 0.2 atau 20%). 

Pada studinya, jika terdapat 6 (enam) Kantor Akuntan Publik tanpa spesialisasi, maka 

masing-masing perusahaan akan memiliki pangsa pasar sekitar 16,67% (dari 

1/6*100%). Selanjutnya, untuk meningkatkan keyakinan bahwa KAP tersebut lebih 

spesialis yakni apabila dapat melayani klien yang lebih banyak dari distribusi rata-rata 

pangsa pasar sehingga pengali ditingkatkan menjadi 1.2 (dari 100%+20%). Kwon, et al. 

(2007) juga memakai pendekatan yang sama dengan menggunakan Big6, Big5, dan Big4 

Audit Firm dalam kurun waktu tertentu sehingga cut-off yang digunakan adalah 20%, 

24%, dan 30%. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel perusahaan yang 
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diaudit oleh semua KAP, karena apabila hanya menggunakan sampel yang diaudit oleh 

Big4 saja, maka jumlah sampel akan menjadi sangat sedikit. 

 Dalam banyak penelitian, ambang batas (cut-off) sebesar 20% telah dianggap 

sebagai batas minimal untuk menentukan auditor spesialisasi industri (Mayhew, Wi & 

Wilkins, 2002; Dunn & Mayhew, 2004; Kwon, Lim & Tan, 2007; Gregory & Jiang, 

2012; Jiang, Jeny-cazavan & Audousset-coulier, 2012; Butar Butar & Indarto, 2018). 

Oleh sebab itu, peneliti menggunakan cut-off spesialisasi auditor sebesar 20%. 

Rumus yang digunakan untuk menentukan auditor spesialisasi industri 

berdasarkan pangsa pasar audit adalah sebagai berikut:   

Adt_MSit = 
∑𝐽𝑖𝑘

𝑗=1 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑗𝑘

∑𝐽𝑘
𝑖=1

∑𝐽𝑖𝑘
𝑗=1 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑗𝑘

 

Keterangan: 

 Adt_MS  = Pangsa pasar KAP 

 Pembilang adalah jumlah penjualan semua klien KAP i di industri k. Sedangkan 

penyebut adalah total penjualan seluruh entitas dalam industri k (termasuk Big Four dan 

KAP lainnya dalam industri). Selanjutnya, pengukuran variabel auditor spesialisasi 

industri menggunakan variabel dummy yang diberi kode 1 jika auditor spesialisasi 

industri dan 0 jika sebaliknya. 

Adt_Spcit = Spesialisasi Auditor (1 bila Adt_MS > 20%; 0 bila Adt_MS < 20%) 

3.3.4. Kualitas Laba 

Kualitas laba menunjukkan kemampuan laba dalam memprediksi laba di masa 

depan. Persistensi laba merupakan salah satu ukuran yang mampu menggambarkan 
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kemampuan perusahaan untuk menjaga stabilitas laba di masa sekarang dan masa 

depan. Tingkat persistensi laba dapat dijadikan sebagai proksi dari kualitas laba. 

Menggunakan model pengukuran yang dikembangkan oleh Dechow, et al. (2010); 

Andreas (2012); Paoloni, et al. (2017), persistensi laba pada penelitian ini diukur: 

Earnt = α + β Earnt-1 + εt 

Keterangan: 

Earnt = laba bersih perusahaan tahun ke t 

β  = persistensi laba 

Semakin tinggi nilai koefisien β, semakin tinggi pula tingkat persistensi laba 

perusahaan sehingga menggambarkan kualitas laba yang semakin baik. 

3.3.5. Ukuran Dewan Komisaris 

Efektivitas fungsi pengawasan Dewan Komisaris juga akan dipengaruhi oleh 

jumlah anggota Dewan Komisaris. Seperti yang telah disampaikan dalam beberapa 

penelitian sebelumnya bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris yang lebih sedikit 

dapat meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan. Namun pada hasil penelitian yang 

lain mengemukakan hal sebaliknya. Untuk mengetahui efektivitas jumlah anggota 

Dewan Komisaris, maka penelitian ini yang mengacu pada Andreou et al. (2012) akan 

mengukur ukuran Dewan Komisaris yang didefinisikan sebagai jumlah anggota Dewan 

Komisaris suatu perusahaan, dirumuskan sebagai berikut: 

Size_DKit = Jumlah anggota Dewan Komisaris 

Keterangan: 
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 Size_DK = Ukuran Dewan Komisaris 

3.3.6. Independensi Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris independen adalah anggota dari Dewan Komisaris yang 

berasal dari pihak luar perusahaan. Dewan Komisaris independen berperan untuk 

memberikan jaminan yang lebih memadai bahwa fungsi pengawasan direksi dan 

manajemen dapat dilaksanakan dengan lebih objektif dan independen. Mengacu pada 

penelitian Andreou et al. (2012) dan Butar Butar (2019), independensi Dewan 

Komisaris diukur dengan membandingkan jumlah Dewan Komisaris yang berasal dari 

luar perusahaan dengan jumlah total anggota Dewan Komisaris, dirumuskan secara 

matematis dengan: 

Inde_DKit = Jumlah Dewan Komisaris independen/Total anggota Dewan Komisaris 

Keterangan: 

 Inde_DK = Independensi Dewan Komisaris 

3.3.7. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh suatu 

institusi seperti pemerintah, perusahaan, bank, atau institusi lainnya. Variabel ini diukur 

dengan membandingkan saham yang dimiliki investor institusional dengan total jumlah 

saham beredar (Haghighat et al., 2015) yang dirumuskan sebagai berikut: 

Instit =Jumlah saham yang dimiliki oleh institusi/Jumlah saham beredar  

3.3.8. Variabel Kontrol 

Terdapat empat variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini, mengacu 

pada beberapa penelitian yang dilakukan oleh Benzhao & Xuan (2018) dan Gul et al. 
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(2010) yakni ukuran perusahaan, likuiditas saham perusahaan, leverage, dan 

profitabilitas. Penggunaan variabel kontrol ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh 

variabel lain yang dapat mengganggu pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Pengukuran masing-masing variabel kontrol dijelaskan sebagai berikut: 

3.3.8.1. Ukuran Perusahaan 

Dalam penelitian Feng et al. (2019) ditemukan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif pada risiko kejatuhan harga. Dari penelitian sebelumnya 

mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan dapat diukur dengan menghitung 

logaritma natural dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan (Butar Butar & 

Indarto, 2018). Oleh sebab itu, ukuran perusahaan dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

F_Sizeit = Ln (Total Aset) 

3.3.8.2. Likuiditas Saham Perusahaan 

Likuiditas saham dapat dinilai dengan melihat volume perdagangan. 

Volume perdagangan historis dapat memberikan informasi yang penting bagi 

saham tersebut karena volume perdagangan dapat merepresentasikan 

ketertarikan investor pada saham tersebut. Ukuran volume perdagangan 

mengukur dimensi likuiditas saham tersebut. Saham yang diperdagangkan 

dengan volume yang besar menunjukkan tingkat likuiditas yang lebih tinggi. 

Pada penelitian ini likuiditas saham diukur dengan logaritma natural dari 

volume tahunan (Benzhao & Xuan, 2018), dirumuskan: 

Liqdit = Ln (Vol) 
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3.3.8.3. Leverage 

Leverage merepresentasikan tingkat hutang perusahaan. Pada 

penelitian kali ini tingkat leverage diukur dengan membandingkan total hutang 

dengan total aset yang dimiliki perusahaan (Farooq, 2014), dirumuskan: 

Levit = Total Hutang/Total Aset  

3.3.8.4. Volatilitas Laba  

Nilai volatilitas laba perusahaan menunjukkan tingkat risiko keuangan 

perusahaan di pasar saham yang dapat diukur dengan menghitung standar 

deviasi dari rasio Return on Asset (ROA) yaitu membandingkan laba bersih 

perusahaan dengan total aset (Gul et al., 2010), dirumuskan dengan: 

STD_ROAit =Std(Laba Bersih/Total Aset)  

3.4. Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini, data kuantitatif dianalisis menggunakan instrumen statistik dengan 

bantuan perangkat lunak SPSS (Statistical Package for Social Science). Analisis dilakukan 

dari berbagai hasil perhitungan sebagai berikut:  

3.4.1. Statistik Deskriptif 

Menurut Murniati et al. (2013) analisis statistik deskriptif berfungsi untuk memberikan 

gambaran umum mengenai data penelitian yang dilihat dari nilai rata-rata, maksimum, 

minimum, sum, varian, dan standar deviasi. Dalam penelitian ini statistik deskriptif akan 

menjelaskan gambaran umum sampel mengenai data price synchronicity, kompleksitas 

industri, auditor spesialis industri, kualitas laba, ukuran Dewan Komisaris, independensi 

Dewan Komisaris, dan kepemilikan institusional. 
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3.4.2. Uji Asumsi Klasik 

Terdapat beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar hasil pengujian tidak bias. 

Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, data penelitian harus memenuhi 

kriteria tertentu yang dikenal dengan asumsi klasik penelitian. Terdapat 4 (empat) jenis 

pengujian asumsi klasik itu, diantaranya: 

3.4.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang digunakan untuk 

menguji hipotesis merupakan data yang berdistribusi normal atau tidak. Data yang 

berdistribusi normal adalah data yang memenuhi hakikat naturalistik atau terjadi secara 

wajar (Murniati et al., 2013). Model regresi yang baik adalah model regresi yang 

memiliki distribusi normal sehingga layak untuk dilakukan pengujian secara statistik. 

Pengujian normalitas data dapat dilakukan menggunakan Test of Normality 

Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro Wilk dalam program SPSS. 

Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas. 

Distribusi dari model regresi (data) dapat dikatakan normal apabila probabilitas atau sig. 

lebih besar dari 0,05 (Murniati et al., 2013). 

3.4.2.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas ini digunakan untuk menguji ada tidaknya korelasi yang 

tinggi antar variabel independen (Murniati et al., 2013). Jika tingkat korelasi tinggi 

maka hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen terganggu. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi di antara variabel 

independen satu dengan lainnya. Suatu persamaan regresi dikatakan lulus uji 
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multikolinearitas bila nilai VIF (Variance Inflation Factor) kurang dari 4 (empat) dan 

tolerance lebih dari 0,1. 

3.4.2.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji adanya korelasi variabel pada suatu 

penelitian antar waktu (Murniati et al., 2013). Cara untuk melakukan uji autokorelasi 

adalah dengan menggunakan uji Durbin Watson. Pengujian ini dilakukan untuk melihat 

pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam model regresi dikatakan 

tidak terdapat masalah autokorelasi ketika hasil uji Durbin Watson mendekati 2 (dua). 

3.4.2.4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat varians dari 

residual variabel independen pada data yang dipakai (Murniati et al., 2013). Jika terjadi 

kesamaan disebut homoskedastisitas sehingga model regresi lebih dapat diandalkan. 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser. Dalam model regresi 

dikatakan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas ketika nilai sig. lebih besar dari 

0,05. 

3.4.3. Goodness of Fit Model 

Pada saat melakukan penelitian, selalu terdapat risiko penyimpangan dari apa yang 

diprediksi karena dalam kondisi riil, variabel dependen tidak hanya dipengaruhi oleh variabel 

independen penelitian saja (Murniati et al., 2013). Pengujian Goodness of Fit Model berguna 

untuk memberikan keyakinan apakah model regresi yang telah dibuat telah mampu 

menggambarkan kenyataan. Pengujian ini dilakukan dengan melalui tiga cara, yaitu: uji 

statistik T, uji statistik F, uji koefisien determinasi. 



52 
 

3.4.3.1. Uji Statistik T 

Uji statistik T (Signifikan Parameter Individual) digunakan untuk mengukur 

kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual 

(Murniati et al., 2013). Kriteria penerimaan hipotesis adalah: 

1. Jika H1 memiliki nilai sig./2 < α dan nilai β positif, maka hipotesis diterima. 

2. Jika H2, H3, H4, H5, H6 memiliki nilai sig./2 < α dan nilai β negatif, maka hipotesis 

diterima. 

3.4.3.2. Uji Statistik F 

Uji Statistik F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Murniati et al., 2013). Hasil uji statistik 

F ini dapat dilihat pada output SPSS pada tabel ANOVA. Kriteria pengujian adalah 

sebagai berikut: 

1. Jika nilai sig./2 < α, maka kompleksitas industri (H1), auditor spesialisasi industri 

(H2), kualitas laba (H3), ukuran Dewan Komisaris (H4), independensi Dewan 

Komisaris (H5), dan kepemilikan institusional (H6) berpengaruh secara simultan 

terhadap stock price synchronicity. 

2. Jika nilai sig./2 ≥ α, maka kompleksitas industri (H1), auditor spesialisasi industri 

(H2), kualitas laba (H3), ukuran Dewan Komisaris (H4), independensi Dewan 

Komisaris (H5), dan kepemilikan institusional (H6) tidak berpengaruh secara 

simultan terhadap stock price synchronicity. 

3.4.3.3. Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variasi dari variabel dependen. 



53 
 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu. Nilai R2 yang kecil 

menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen sangat terbatas. Untuk pengujian menggunakan variabel independen lebih 

dari 2 (dua), maka menggunakan adjusted R2 sebagai koefisien determinasi. 

3.4.4. Uji Regresi Berganda 

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi 

berganda. Menurut Murniati et al. (2013) uji regresi berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh atau hubungan kausal antara variabel dependen (Y) dengan beberapa variabel 

independen (X1, X2, X3,…,Xn). Model persamaan regresi berganda yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

Synchit = β0 + β1Cmplxit + β2Adt_Spcit + β3EQit + β4Size_DKit + β5Inde_DKit + 

β6Instit + β7F_Sizeit + β8Liqdit + β9Levit + β10STD_ROAit + ε 

Keterangan: 

Synch  = Stock Price Synchronicity 

Cmplx  = Kompleksitas industri (JASICA) 

Adt_Spc  = Auditor Spesialis Industri 

EQ  = Kualitas Laba 

Size_DK  = Ukuran Dewan Komisaris 

Inde_DK  = Independensi Dewan Komisaris 

Inst  = Kepemilikan Institusional 

F_Size  = Ukuran Perusahaan 

Liqd  = Likuiditas harga saham 

Lev   = Leverage 
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STD_ROA  = Volatilitas Laba 

3.4.5. Kriteria Penerimaan dan Penolakan Hipotesis serta Variabel Kontrol 

Pada penelitian ini, hipotesis dan variabel kontrol diuji dengan menggunakan arah 

tertentu (one-tailed), maka penerimaan atau penolakan hipotesis harus memenuhi: 

1. Jika H1 memiliki nilai sig./2 < α dan nilai βn positif, maka hipotesis diterima. 

2. Jika H2, H3, H4, H5, H6 memiliki nilai sig./2 < α dan nilai βn negatif, maka hipotesis 

diterima. 

3. Jika ukuran perusahaan, likuiditas, leverage, dan volatilitas laba memiliki nilai sig./2 < α 

dan nilai βn positif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kontrol berpengaruh 

signifikan pada stock price synchronicity.  

  


