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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data 1.172 perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2019 yang memenuhi kriteria pengambilan sampel. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi 

linier berganda (multiple regression linear). Karena menggunakan model regresi linier, maka 

data yang digunakan harus memenuhi kriteria 4 (empat) uji asumsi klasik yakni uji normalitas, 

uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Dari data awal berjumlah 

1.172 telah dilakukan pengujian asumsi klasik, data tersebut tidak memenuhi kriteria 

normalitas dan heteroskedastisitas. Oleh sebab itu penulis melakukan eliminasi data hingga 

mencapai jumlah 600 data observasi yang telah memenuhi kriteria asumsi klasik sehingga 

hasil regresi lebih dapat diandalkan. 

4.1. Statistik Deskriptif 

Pada bagian ini akan dipaparkan nilai statistik deskriptif dari 600 data observasi terkait 

dengan variabel-variabel penelitian yakni variabel stock price synchronicity (Synch), 

kompleksitas industri (Cmplx), auditor spesialis industri (Adt_spc), kualitas laba (EQ), ukuran 

Dewan Komisaris (Size_DK), independensi Dewan Komisaris (Inde_DK), kepemilikan 

institusional (Inst), serta beberapa variabel kontrol yakni ukuran perusahaan (F_size), 

likuiditas saham (Liqd), leverage (Lev), dan volatilitas laba (Std_ROA). Hasil analisis statistik 

deskriptif observasi ditampilkan seperti pada tabel 4.1 di bawah: 
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Tabel 4.1. Statistik Deskriptif 

  
N Minimum Maksimum 

Rata-

rata 
Median Varians 

Std. 

Deviasi 

Synch 600 -2.698 0.114 -1.322 -1.297 0.378 0.615 

Cmplx 600 0.000 1.000 0.658 1.000 0.225 0.475 

Adt_spc 600 0.000 1.000 0.333 0.000 0.223 0.472 

EQ 600 -5.575 4.384 0.233 0.211 0.688 0.830 

Size_DK 600 2.000 10.000 4.367 4.000 3.001 1.732 

Inde_DK 600 0.286 0.833 0.411 0.400 0.010 0.099 

Inst 600 0.000 0.997 0.644 0.659 0.049 0.221 

F_Size 600 2.197 12.307 8.137 8.095 2.677 1.636 

Liqd 600 7.741 25.055 19.150 19.505 9.383 3.063 

Lev 600 0.006 9.556 0.496 0.464 0.229 0.478 

Std_ROA 600 0.000 3.895 0.048 0.024 0.029 0.169 

Valid N 600             

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 

Variabel stock price synchronicity yang diukur dengan menggunakan rumus logaritma 

dari koefisien determinasi yang dibagi dengan nilai residual koefisien determinasi (1-R2) dari 

600 observasi mempunyai nilai minimum -2,698 dan nilai maksimum 0.114 dengan rata – rata 

-1,322, median -1,297, varians 0,378 dan standar deviasi 0,615. Dari rata-rata -1,322 apabila 

ditransformasikan menjadi R2 senilai 0,0455 yang berarti kemampuan return pasar 

mempengaruhi return saham individual sebesar 4,55%. Semakin rendah nilai stock price 

synchronicity memperlihatkan bahwa harga saham perusahaan tidak menyerap informasi 

pasar dan lebih menyerap informasi spesifik perusahaan yang tercermin dalam laporan 

keuangan perusahaan.  

Variabel kompleksitas industri yang dinotasikan dalam variabel dummy 0 untuk industri 

tidak kompleks dan 1 untuk industri kompleks mengacu penelitian Francis et al. (2015) 

mempunyai nilai minimum 0 dan maksimum 1 dengan rata – rata 0,658, median 1, varians 
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0,225 serta standar deviasi 0,475. Dari nilai rata-rata dan median tampak bahwa 65,8% 

perusahaan dalam observasi bergerak dalam industri yang kompleks.  

Variabel auditor spesialis industri yang diukur dengan menghitung persentase penjualan 

klien yang diaudit oleh suatu kantor akuntan publik dalam suatu industri yang kemudian 

dinotasikan dengan variabel dummy 0 untuk perusahaan yang diaudit oleh auditor non-

spesialis dan 1 untuk auditor spesialis industri sehingga memiliki nilai minimum 0 dan 

maksimum 1. Nilai rata – rata 0,333 yang berarti 33,3% perusahaan dalam observasi diaudit 

oleh auditor spesialis. Data memiliki median 0, varians 0,223 dan standar deviasi 0,472.  

Variabel kualitas laba yang diproyeksikan menggunakan pendekatan persistensi laba 

dari nilai beta regresi laba t-1 dengan laba t dalam penelitian ini menunjukkan nilai minimum 

-5,575 dan nilai maksimum 4,384. Rata-rata sampel menunjukkan angka 0,233 dan nilai 

median pada 0,211. Semakin tinggi nilai EQ ini memperlihatkan bahwa laba periode 

sebelumnya semakin dapat diandalkan untuk memprediksi laba periode selanjutnya. Hal ini 

mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kualitas laba yang semakin baik. Varians dan 

standar deviasi pada variabel kualitas saham yakni pada nilai 0,688 dan 0,830. 

Variabel ukuran Dewan Komisaris yang dihitung dari jumlah Dewan Komisaris 

perusahaan observasi memiliki nilai minimum 2 dan nilai maksimum 10. Pada penelitian ini, 

rata-rata observasi memiliki 4 (empat)orang Dewan Komisaris yang ditunjukkan dari nilai 

rata-rata 4,367 dan median 4. Observasi ini memiliki varians 3,001 dan standar deviasi 1,732. 

Variabel independensi Dewan Komisaris diukur dari perbandingan jumlah Dewan 

Komisaris dari eksternal perusahaan dengan total jumlah Dewan Komisaris yang memiliki 

nilai minimum 0,286 dan maksimum 0,833. Rata-rata observasi memiliki independensi 
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Dewan Komisaris pada tingkat 0,411 dengan median 0,4. Data variabel independensi Dewan 

Komisaris mempunyai varians 0,010 dan standar deviasi 0,099. Ini menunjukkan bahwa 

variabel ini tidak terlalu beragam dan sebaran data yang kecil. 

Variabel kepemilikan institusional diproksikan dengan menghitung persentase 

kepemilikan saham perusahaan oleh institusi. semakin tinggi proporsi kepemilikannya maka 

tingkat pengawasan perusahaan juga semakin tinggi. Dari tabel di atas tampak bahwa variabel 

ini memiliki nilai minimum 0 (sama sekali tidak dimiliki oleh institusi) dan maksimum 0,997 

(hampir seluruh saham dimiliki institusi). Bila dilihat dari nilai rata-ratanya, 64,4% (0,644) 

saham perusahaan dalam observasi dimiliki pihak institusi dan nilai mediannya berada pada 

tingkat 0,659. Varians data cukup rendah pada angka 0,049 dan sebaran data atau standar 

deviasinya sebesar 0,221. 

Selanjutnya adalah penjelasan statistik deskriptif pada variabel kontrol ukuran 

perusahaan yang diproksikan dari total aset yang dimiliki dalam logaritma natural memiliki 

nilai minimum 2,197 (setara dengan Rp 9 miliar) dan 12,307 (setara Rp 221,2 triliun). Rata-

rata perusahaan dalam observasi memiliki ukuran 8,137 atau kurang lebih senilai dengan Rp 

3,4 triliun. Varians data sebesar 2,677 dengan standar deviasi 1,636. 

Variabel kontrol likuiditas saham yang diproksikan dengan logaritma natural volume 

perdagangan tahunan menunjukkan nilai minimum 7,741 (2.300 lembar), maksimum 25,055 

(76 miliar lembar), rata-rata 19,15, median 19,505, varians 9,383 serta standar deviasi 3,063. 

Variabel kontrol leverage yang diukur dengan membandingkan total liabilitas dengan 

total aset atau biasa disebut dengan rasio Debt to Asset (DAR) dengan nilai minimum 0,006 

dan nilai maksimum 9,556. Rata-rata observasi terletak pada 0,496 yang berarti 49,6% aset 
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perusahaan didanai dari hutang. Nilai median dari data observasi penelitian ini adalah 0,464, 

varians 0,229, dan standar deviasi 0,478. 

Variabel kontrol volatilitas laba diproksikan dengan menghitung standar deviasi return 

on asset (Std_ROA) perusahaan menunjukkan nilai minimum 0 dan maksimum 3,895. Rata-

rata terletak pada angka 0,048 median 0,024, varians 0,029, dan standar deviasi 0,169. 

4.2. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil pengujian regresi 

telah bebas dari kemungkinan gejala yang dapat mempengaruhi hasil regresi. Terdapat 4 

(empat) pengujian asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam penelitian ini yakni uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. 

4.2.1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian 

telah berdistribusi normal. Pengujian normalitas pada penelitian ini dilakukan 

dengan berpedoman pada hasil uji Kolmogorov-Smirnov dan akan ditampilkan 

hasil uji normalitas sebelum dan sesudah data dieliminasi. Hasil uji normalitas data 

awal yang belum dieliminasi tampak pada tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas Data Awal 

 
 Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 
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Dari tabel di atas tampak bahwa nilai signifikansi pada kolom Kolmogorov-

Smirnov adalah 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa data observasi awal sejumlah 1.172 disimpulkan tidak normal. 

Oleh sebab itu dilakukan eliminasi data dari 1.172 menjadi 600 data. Hasil uji 

normalitas observasi akhir diperlihatkan pada tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas Data Akhir 

 
 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 

  

Dari tabel 4.3 di atas terlihat bahwa nilai signifikansi pada kolom 

Kolmogorov-Smirnov adalah 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05. Dengan hasil 

ini dapat dinyatakan bahwa data penelitian telah berdistribusi normal. 

4.2.2. Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya hubungan 

antar variabel independen yang satu dengan lainnya. Penarikan kesimpulan atas 

pengujian ini adalah dengan collinearity statistic menggunakan nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) dan Tolerance. Suatu data akan dinyatakan lulus apabila nilai VIF 

kurang dari 4 dan tolerance lebih dari 0,1. Hasil pengujian multikolinearitas dalam 

penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.4 berikut: 
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Tabel 4.4. Hasil Uji Multikolinearitas 

 Model 

  

Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 

(Constant)     

Cmplx 0.859 1.164 

Adt_spc 0.807 1.240 

EQ 0.949 1.054 

Size_DK 0.634 1.576 

Inde_DK 0.977 1.023 

Inst 0.867 1.153 

F_Size 0.463 2.161 

Liqd 0.573 1.744 

Lev 0.937 1.067 

Std_ROA 0.939 1.065 

Dependent Variable: Synch 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas terlihat bahwa nilai tolerance lebih dari 0,1 dan 

nilai VIF kurang dari 4. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data observasi 

penelitian telah bebas dari multikolinearitas. 

4.2.3. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi berguna untuk mengetahui apakah terdapat korelasi 

antar observasi satu variabel dengan variabel lainnya yang diukur dengan indikator 

Durbin Watson. Jika penelitian tersebut memiliki nilai Durbin-Watson di antara DU 

dan 4-DU (DU<DW<(4-DU)) maka penelitian tersebut bebas autokorelasi. Hasil 

pengujian autokorelasi dinyatakan dalam tabel 4.5 di bawah ini: 

Tabel 4.5. Hasil Uji Autokorelasi 

 
Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021 
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Dari hasil tersebut tampak bahwa nilai Durbin-Watson 2,027. Apabila 

melihat jumlah variabel independen ada 10 (k=10) dan jumlah observasi 600 maka 

nilai DU yang digunakan adalah 1,87. Berdasarkan nilai tersebut terlihat bahwa 

DU<DW<(4-DU) atau 1,87<2,027<2,13 sehingga data penelitian ini dinyatakan 

lolos uji autokorelasi. 

4.2.4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bermanfaat untuk mengetahui ketidaksamaan 

varians dari error antara pengamatan satu dengan lainnya. Pengujian ini dilakukan 

dengan uji glejser. Nilai residual yang diabsolutkan digunakan sebagai variabel 

dependen kemudian di regresi dengan variabel independen. Data yang bebas 

heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi setiap variabel lebih dari 0,05. Hasil 

pengujian ini dipaparkan pada tabel 4.6 di bawah: 

Tabel 4.6. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021 
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Berdasarkan tabel 4.6 di atas tampak bahwa seluruh variabel dalam model 

memiliki nilai signifikansi > 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa data observasi lolos 

uji heteroskedastisitas. 

4.3. Uji Goodness of Fit Model 

Pengujian goodness of fit model bermanfaat untuk menguji kelayakan model dalam 

penelitian dalam merepresentasikan hasil melalui uji F sebagai berikut: 

Tabel 4.7. Hasil Uji Goodness of Fit Model 

 
Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021 

 

Dari tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilainya 

lebih kecil dari 0,05 (sig. (0,000) < α (0,05)) yang dapat disimpulkan bahwa model regresi 

dalam penelitian dalam digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen kompleksitas 

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

Dewan Komisaris, dan kepemilikan institusional terhadap stock price synchronicity. 

4.4. Koefisien Determinasi 

Pengukuran koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen. Tabel 4.8 berikut akan menunjukkan hasil 

perhitungan koefisien determinasi: 
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Tabel 4.8. Hasil Koefisien Determinasi 

 
Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021 

Untuk regresi yang memiliki lebih dari 1 (satu) variabel independen seperti dalam 

penelitian ini akan menggunakan hasil dari kolom adjusted R2 untuk menentukan nilai 

koefisien determinasi yakni sebesar 0,358 yang berarti kemampuan variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen sebesar 35,8% sedangkan 64,2% sisanya dapat dipengaruhi 

oleh variabel lain di luar penelitian ini. 

4.5. Uji Hipotesis 

Setelah semua asumsi klasik telah terpenuhi maka selanjutnya dapat dilakukan 

pengujian hipotesis dengan model regresi linear berganda. Pengujian hipotesis pada penelitian 

ini akan dilakukan secara simultan dan parsial pada setiap variabel independen. Pengujian 

hipotesis secara simultan diukur dengan menggunakan hasil Uji F pada tabel 4.7, sedangkan 

pengujian parsial akan dijelaskan berikutnya. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 

34,435 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai sig. (0,000) < 0,05 dapat disimpulkan 

bahwa variabel independen dalam penelitian yakni kompleksitas industri, auditor spesialis 

industri, kualitas laba, ukuran Dewan Komisaris, independensi Dewan Komisaris, dan 

kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh terhadap stock price synchronicity. 

Untuk hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat dilihat pada tabel 4.9. 
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Tabel 4.9. Hasil Uji Regresi Parsial 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient t Sig. Sig./2 Keterangan 

B 

Std. 

Error B 
    

(Constant) -3.403 0.189  -18.042 0.000 0.0000   

Cmplx 0.084 0.046 0.065 1.843 0.066 0.0330** Diterima 

Adt_spc -0.132 0.047 -0.101 -2.770 0.006 0.0030*** Diterima 

EQ -0.086 0.025 -0.116 -3.459 0.001 0.0005*** Diterima 

Size_DK -0.012 0.015 -0.033 -0.804 0.422 0.2110 Ditolak 

Inde_DK -0.127 0.203 -0.021 -0.623 0.534 0.2670 Ditolak 

Inst -0.146 0.098 -0.052 -1.490 0.137 0.0685* Diterima 

F_Size 0.117 0.018 0.311 6.457 0.000 0.0000  

Liqd 0.068 0.009 0.340 7.872 0.000 0.0000  

Lev 0.041 0.043 0.032 0.947 0.344 0.1720  

Std_ROA 0.169 0.123 0.047 1.378 0.169 0.0845  

Dependent Variable: Synch 

*Signifikan pada level 0,1 

** Signifikan pada level 0,05 

*** Signifikan pada level 0,01  

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021 

Hasil di atas dapat dijadikan dasar dalam penerimaan atau penolakan kesimpulan dari 

hipotesis pada penelitian ini, sebagai berikut: 

a. Hipotesis pertama: Kompleksitas industri berpengaruh positif terhadap stock price 

synchronicity. 

Dapat terlihat di tabel 13 bahwa pada variabel independen kompleksitas industri (Cmplx) 

diperoleh hasil sig./2 sebesar 0,033 dan koefisien regresi beta 0,084. Karena nilai sig./2 

lebih kecil dari alpha (0,05) dan beta bernilai positif, dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen kompleksitas industri berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel 

dependen stock price synchronicity. Nilai koefisien beta positif menunjukkan bahwa stock 

price synchronicity lebih tinggi pada perusahaan yang bergerak pada industri yang 
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kompleks. Berdasarkan hasil ini maka hipotesis pertama dalam penelitian ini terdukung 

secara statistik atau H1 diterima. 

b. Hipotesis kedua: Stock price synchronicity perusahaan yang menggunakan auditor 

spesialis industri lebih rendah dibandingkan perusahaan yang menggunakan auditor non-

spesialis industri. 

Dapat terlihat di tabel 13 bahwa pada variabel independen auditor spesialis industri 

(Adt_Spc) memiliki nilai sig./2 sebesar 0,003 yang lebih kecil dari alpha (0,01) dan 

koefisien regresi beta -0,132. Perlu dicatat bahwa auditor spesialis industri merupakan 

variabel dummy yang diberi kode 1 jika auditor spesialisasi industri dan 0 jika sebaliknya. 

Koefisien beta yang bernilai negatif menunjukkan bahwa stock price synchronicity 

perusahaan yang diaudit auditor spesialis industri lebih rendah daripada perusahaan yang 

menggunakan auditor non-spesialis industri. Berdasarkan hasil ini maka hipotesis kedua 

dalam penelitian ini terdukung secara statistik atau H2 diterima. 

c. Hipotesis ketiga: Kualitas laba perusahaan akan berpengaruh negatif terhadap stock price 

synchronicity. 

Dapat terlihat di tabel 13 bahwa pada variabel independen kualitas laba (EQ) memiliki 

nilai sig./2 sebesar 0,0005 dan koefisien regresi beta -0,086. Karena nilai sig./2 lebih kecil 

dari alpha (0,01) dan beta bernilai negatif, dapat disimpulkan bahwa variabel independen 

kualitas laba berpengaruh negatif secara signifikan pada level 1% terhadap variabel 

dependen stock price synchronicity. Perusahaan dengan kualitas laba yang tinggi akan 

memiliki stock price synchronicity yang lebih rendah. Berdasarkan hasil ini maka 

hipotesis ketiga dalam penelitian ini terdukung secara statistik atau H3 diterima. 
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d. Hipotesis keempat: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap stock price 

synchronicity. 

Dapat terlihat di tabel 13 bahwa pada variabel independen ukuran Dewan Komisaris 

(Size_DK) memiliki nilai sig./2 sebesar 0,211 dan koefisien regresi beta -0,012. Karena 

nilai sig./2 lebih besar dari alpha (0,1), dapat disimpulkan bahwa variabel independen 

ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen stock 

price synchronicity. Berdasarkan hasil ini maka hipotesis keempat dalam penelitian ini 

tidak terdukung secara statistik atau H4 ditolak. 

e. Hipotesis kelima: Independensi Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap stock 

price synchronicity. 

Dapat terlihat di tabel 13 bahwa pada variabel independen independensi Dewan 

Komisaris (Inde_DK) memiliki nilai sig./2 sebesar 0,267 dan koefisien regresi beta -

0,127. Karena nilai sig./2 lebih besar dari alpha (0,1), dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen independensi Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen stock price synchronicity. Berdasarkan hasil ini maka hipotesis kelima 

dalam penelitian ini tidak terdukung secara statistik atau H5 ditolak. 

f. Hipotesis keenam: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap stock price 

synchronicity. 

Dapat terlihat di tabel 13 bahwa pada variabel independen kepemilikan institusional (Inst) 

memiliki nilai sig./2 sebesar 0,0685 dan koefisien regresi beta -0,146. Karena nilai sig./2 

lebih kecil dari alpha (0,1), dapat disimpulkan bahwa variabel independen kepemilikan 

institusional berpengaruh signifikan pada level 10% terhadap variabel dependen stock 
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price synchronicity. Berdasarkan hasil ini maka hipotesis keenam dalam penelitian ini 

terdukung secara statistik atau H6 diterima. 

Sedangkan untuk penarikan kesimpulan terkait dengan variabel kontrol akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Untuk variabel kontrol yang pertama yakni ukuran perusahaan (F_Size), terlihat memiliki 

nilai sig./2 sebesar 0,000 dan koefisien regresi beta sebesar 0,117. Oleh karena nilai sig/2 

lebih kecil dari alpha (0,05) dan beta bernilai positif, dapat disimpulkan bahwa variabel 

kontrol ukuran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap stock price 

synchronicity. Dengan ini dapat diindikasikan bahwa variabel ukuran perusahaan bisa 

menjadi variabel kontrol yang tepat pada penelitian ini. 

b. Untuk variabel kontrol yang kedua yakni likuiditas saham (Liqd) memiliki nilai sig./2 

sebesar 0,000 dan koefisien regresi beta sebesar 0,068. Oleh karena nilai sig/2 lebih kecil 

dari alpha (0,05) dan beta bernilai positif, dapat disimpulkan bahwa variabel kontrol 

likuiditas saham berpengaruh positif secara signifikan terhadap stock price synchronicity. 

Dengan ini dapat diindikasikan bahwa variabel likuiditas saham bisa menjadi variabel 

kontrol yang tepat pada penelitian ini. 

c. Untuk variabel kontrol yang ketiga yakni leverage (Lev), terlihat memiliki nilai sig./2 

sebesar 0,172 dan koefisien regresi beta sebesar 0,042. Oleh karena nilai sig/2 lebih besar 

dari alpha (0,05) dapat disimpulkan bahwa variabel kontrol leverage tidak berpengaruh 

signifikan terhadap stock price synchronicity. Dengan ini dapat diindikasikan bahwa 

leverage tidak dapat dijadikan variabel kontrol yang tepat pada penelitian ini. 

d. Untuk variabel kontrol yang keempat yakni volatilitas laba (Std_ROA) memiliki nilai 

sig./2 sebesar 0,0845 dan koefisien regresi beta sebesar 0,169. Oleh karena nilai sig/2 
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lebih besar dari alpha (0,05) dapat disimpulkan bahwa variabel kontrol volatilitas laba 

tidak berpengaruh signifikan terhadap stock price synchronicity. Dengan ini dapat 

diindikasikan bahwa variabel volatilitas laba tidak dapat dijadikan variabel kontrol yang 

tepat pada penelitian ini. 

4.6. Pembahasan 

4.6.1. Pengaruh Kompleksitas Industri terhadap Stock Price Synchronicity 

Hasil pengujian pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa variabel kompleksitas industri 

berpengaruh signifikan terhadap stock price synchronicity dengan nilai signifikansi 0,033 

yang lebih kecil dari alpha 0,05 dan nilai koefisien regresi 0,084. Hasil ini menunjukkan 

bahwa semakin kompleks industri dimana perusahaan beroperasi dapat mempengaruhi 

penggunaan standar akuntansi yang lebih kompleks sehingga investor menjadi sulit untuk 

memverifikasi kebenaran angka dalam laporan keuangan. Adanya kesulitan dalam 

penggunaan standar akuntansi untuk beberapa jenis industri yang kompleks dapat 

mengakibatkan pengukuran laba ataupun pos-pos keuangan perusahaan menjadi kurang valid. 

Pengukuran laba dan pos-pos keuangan yang kurang akurat ini mengakibatkan informasi 

laporan keuangan menjadi kurang berkualitas dan reliabel dalam pengambilan keputusan. 

Investor kurang mempercayai firm-specific information sehingga lebih mengandalkan 

informasi pasar. Hal ini mengakibatkan harga saham perusahaan lebih banyak menyerap 

informasi pasar atau dengan kata lain stock price synchronicity juga menjadi lebih tinggi. 

Kompleksitas industri yang tercermin dalam kegiatan operasional utama perusahaan 

dapat mempengaruhi pemilihan metode dan kebijakan akuntansi dalam membuat laporan 

keuangan. Industri yang dikategorikan kompleks dalam penelitian ini termasuk sektor industri 

agrikultur, pertambangan, properti-konstruksi, infrastruktur-telekomunikasi, keuangan, 
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perdagangan & investasi. Dari sektor agrikultur misalnya, diperlukannya PSAK khusus terkait 

dengan konsep pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan kegiatan agrikultur dan aset 

biologis tentu akan memerlukan judgement atau penilaian-penilaian khusus dari akuntan atau 

praktisi terkait dalam mencatat nilai aset perusahaan. Kesulitan dalam memilih kebijakan 

akuntansi yang tepat menyebabkan informasi laporan keuangan menjadi kurang dapat 

diandalkan oleh investor karena investor mengalami kesulitan dalam melakukan verifikasi 

terhadap pengukuran atau pengungkapan yang telah dilakukan perusahaan. Industri yang 

kompleks memerlukan akuntan dengan pengetahuan khusus (Danos, 1987). Dalam penelitian 

ini terlihat bahwa 65,8% observasi merupakan perusahaan yang bergerak di industri yang 

kompleks, tetapi hanya 33,3% observasi yang diaudit oleh auditor spesialis. Oleh sebab itu 

investor masih lebih mengandalkan informasi yang beredar di pasar untuk menilai kinerja 

perusahaan dan memperkirakan kinerja saham perusahaan ke depan. 

4.6.2. Pengaruh Auditor Spesialis Industri terhadap Stock Price Synchronicity 

Pengujian hipotesis yang ditampilkan dalam tabel 4.9 menunjukkan bahwa auditor 

spesialis industri berpengaruh signifikan terhadap stock price synchronicity dengan nilai 

signifikansi 0,003 dan nilai koefisien regresi -0.132.  Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 

kedua pada penelitian ini yang menyatakan bahwa stock price synchronicity perusahaan yang 

menggunakan auditor spesialis industri lebih rendah dibandingkan perusahaan yang 

menggunakan auditor non-spesialis industri terdukung secara statistik. Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa auditor spesialisasi industri dapat 

meningkatkan kualitas laporan keuangan karena auditor tersebut memiliki pengalaman, 

wawasan, dan kemampuan yang lebih baik dalam industri tersebut. Adanya jaminan yang 

lebih memadai tentang kualitas laporan keuangan lebih baik apabila perusahaan diaudit oleh 
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auditor spesialis menyebabkan investor lebih mengandalkan laporan keuangan dalam 

pengambilan keputusan investasi sehingga harga lebih menyerap firm-specific information 

dan stock price synchronicity menjadi lebih rendah. 

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Dunn & Mayhew (2004) dimana 

penggunaan jasa auditor spesialis dapat meningkatkan kualitas pengungkapan informasi. 

Auditor spesialis memiliki kemampuan dan pengalaman khusus karena mereka lebih sering 

atau terbiasa menghadapi persoalan pada industri terkait. Selain itu, pengalaman dan 

pengetahuan mereka juga semakin terasah dengan adanya pelatihan yang terspesialisasi dalam 

mengaudit perusahaan di sektor industri tersebut. Hal ini juga didukung oleh Elaoud dan 

Jarboui (2017) yang mengungkapkan hal serupa serta membuktikan bahwa auditor spesialis 

industri dapat meningkatkan efisiensi investasi. Oleh karena kualitas informasi yang dimiliki 

lebih baik, maka investor dapat semakin mengandalkan informasi spesifik perusahaan. 

Dengan demikian harga yang terbentuk lebih banyak menyerap informasi spesifik perusahaan 

sehingga stock price synchronicity menjadi lebih rendah. 

4.6.3. Pengaruh Kualitas Laba terhadap Stock Price Synchronicity 

Pada penelitian ini, kualitas laba berpengaruh signifikan terhadap stock price 

synchronicity dengan nilai signifikansi 0,0005 serta memiliki nilai koefisien regresi sebesar –

0,086.  Ini membuktikan bahwa kualitas laba yang semakin baik akan membuat investor 

menjadi lebih yakin untuk menggunakan laporan keuangan perusahaan sebagai dasar 

pengambilan keputusan sehingga menurunkan stock price synchronicity pada level yang lebih 

rendah. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Cheng et al. (2012) yang 

juga menyimpulkan bahwa kualitas laba memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap 
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stock price synchronicity pada perusahaan di Amerika Serikat. Pada penelitian ini laba yang 

berkualitas diproksikan dengan persistensi laba yang lebih tinggi dari tahun ke tahun. 

Persistensi ini menggambarkan bahwa laba pada periode ini dapat digunakan sebagai acuan 

untuk memproyeksikan laba di periode selanjutnya. Laba yang persisten dapat 

mengindikasikan kinerja perusahaan yang lebih stabil dan kualitas pelaporan keuangannya 

baik. Apabila laba perusahaan lebih persisten, maka investor akan lebih memiliki keyakinan 

untuk melihat fundamental perusahaan dari laporan keuangan. Dengan begitu, keputusan 

investasi yang diambil akan lebih berdasarkan pada laporan keuangan yang diterbitkan 

perusahaan. Pergerakan harga saham akan lebih menyerap informasi spesifik perusahaan.  

4.6.4. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Stock Price Synchronicity 

Hasil pengujian pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris tidak 

berpengaruh signifikan terhadap stock price synchronicity karena nilai signifikansi sebesar 

0,211 dan nilai koefisien regresi -0,012. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah Dewan 

Komisaris yang lebih banyak atau lebih sedikit ternyata tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan sehingga hal 

tersebut juga tidak mempengaruhi keputusan investasi dan pergerakan harga saham. 

Menurut POJK Nomor 33/POJK.04/2014 disampaikan bahwa Dewan Komisaris 

merupakan salah satu organ dalam perusahaan yang memiliki fungsi pengawasan. Keberadaan 

Dewan Komisaris diharapkan mampu memberikan jaminan yang lebih baik kepada investor 

untuk memastikan kinerja perusahaan berjalan dengan baik dan manajemen mengungkapkan 

pelaporan pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan (asas akuntabilitas dan 

responsibilitas). Telah ditetapkan dalam POJK jumlah Dewan Komisaris minimum dalam 

perusahaan adalah 2 (dua) orang dengan salah satunya adalah Dewan Komisaris independen. 
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Apabila bila dilihat dari statistik deskriptif, data pada penelitian berada pada rentang 2 

sampai 10 dengan nilai rata-rata 4,367 dan median 4. Selanjutnya peneliti telah menilik lebih 

lanjut mengenai frekuensi datanya dan diperoleh hasil seperti pada tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.10. Frekuensi Hasil Observasi Variabel Size_DK 

Size_DK Jumlah Observasi % 

2 57 9.50% 

3 201 33.50% 

4 72 12.00% 

5 120 20.00% 

6 89 14.83% 

7 26 4.33% 

8 20 3.33% 

9 11 1.83% 

10 4 0.67% 

TOTAL 600 100% 

    Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021 

Tampak bahwa data terbanyak (modus) berada pada nilai 3 (tiga). Dari statistik deskriptif 

menunjukkan bahwa data lebih terkonsentrasi mendekati nilai minimum atau lebih condong 

ke kiri (dapat dilihat dari nilai mean > median > modus). Sebagian besar data observasi 

(mencapai 65,5% dari seluruh sampel) memiliki dewan komisaris sebanyak 3 (tiga) sampai 5 

(lima). Persebaran data yang kurang merata dapat menjadi salah satu indikator penyebab 

hubungan regresi tidak signifikan. Cheng & Courtenay (2006) menyebutkan bahwa 

pengawasan dan pengambilan keputusan menjadi kurang efektif pada jumlah Dewan 

Komisaris yang lebih banyak. Efektivitas fungsi Dewan Komisaris akan optimum pada 

kuantitas tertentu dan menurun jika kuantitas terus bertambah. 

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Dimitropoulos dan Asteriou (2010) pada 

perusahaan di Yunani yang mengungkapkan bahwa tidak hubungan signifikan antara ukuran 

Dewan Komisaris dengan kualitas informasi. Ukuran Dewan Komisaris juga tidak 
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berpengaruh pada pelaporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di SGX (Cheng & 

Courtenay, 2006). Alasan lain yang mungkin menjadi penyebab ukuran Dewan Komisaris 

tidak berpengaruh terhadap stock price synchronicity adalah bahwa pengawasan terhadap 

kinerja tidak hanya bergantung pada aspek kuantitas tetapi juga kualitas dari Dewan 

Komisaris itu sendiri. Mekanisme pengawasan dapat dipengaruhi oleh proses komunikasi, 

koordinasi, dan pengambilan keputusan yang terjadi dalam internal perusahaan (Dewi & 

Khoiruddin, 2016). Kemampuan dan intuisi masing-masing Dewan Komisaris dalam 

menjalankan fungsi monitoring juga dapat menjadi faktor lain yang dapat mempengaruhi 

kualitas laporan keuangan tetapi menjadi faktor yang tidak bisa diukur secara akurat oleh 

investor dan cenderung diabaikan.  

4.6.5. Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Stock Price Synchronicity 

Hasil pengujian regresi seperti yang tertera pada tabel 4.9 memperlihatkan bahwa 

independensi Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap stock price 

synchronicity nilai signifikansi 0,267 dan nilai koefisien regresi -0,127. Hal ini 

mengindikasikan bahwa jumlah Dewan Komisaris independen yang lebih banyak belum tentu 

dapat memberikan pengawasan yang baik terhadap kualitas pelaporan sehingga investor tidak 

banyak memberi perhatian pada persentase Dewan Komisaris independen pada saat 

mengambil keputusan investasi.  

Dewan Komisaris menjadi salah satu organ tata kelola perusahaan yang baik (Good 

Corporate Governance) untuk mewujudkan salah satu pilar GCG yakni independensi. Posisi 

Dewan Komisaris dari luar perusahaan diharapkan dapat semakin memperkuat pengawasan 

terhadap manajemen perusahaan dengan salah satu output berupa laporan keuangan yang 

berkualitas. Akan tetapi dalam penelitian ini masih mengindikasikan bahwa independensi 
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Dewan Komisaris tidak pengaruh yang signifikan terhadap kualitas informasi karena terlihat 

dari stock price synchronicity yang tidak terpengaruh.  

Merujuk dari hasil statistik deskriptif, data variabel independensi Dewan Komisaris 

terletak pada rentang 0,286 sampai 0,833 dengan nilai rata-rata 0,411 dan median 0,4. 

Selanjutnya peneliti telah menilik lebih lanjut mengenai frekuensi datanya dan diperoleh hasil 

seperti pada tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4.11. Frekuensi Hasil Observasi Variabel Inde_DK 

Inde_DK Jumlah Observasi % 

0.29 3 0.50% 

0.30 4 0.67% 

0.33 269 44.83% 

0.38 17 2.83% 

0.40 103 17.17% 

0.43 22 3.67% 

0.44 1 0.17% 

0.50 142 23.67% 

0.60 13 2.17% 

0.67 14 2.33% 

0.75 7 1.17% 

0.78 1 0.17% 

0.80 3 0.50% 

0.83 1 0.17% 

TOTAL 600 100% 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021 

Tampak bahwa modus data 0,33. Dari statistik deskriptif menunjukkan bahwa data 

lebih terkonsentrasi mendekati nilai minimum atau lebih condong ke kiri (dapat dilihat dari 

nilai mean > median > modus). Dari tabel frekuensi di atas diketahui bahwa frekuensi 

terbanyak pada komposisi Dewan Komisaris independen 0,33 mencapai 44,83%, 0,5 

mencapai 23,67%, dan 0,4 mencapai 17,17% atau bila diakumulasikan dapat mencapai 

85,67% dari total observasi. Sedangkan komposisi Dewan Komisaris independen lainnya 
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memiliki frekuensi di bawah 4%. Frekuensi data yang kurang baik ini kemungkinan dapat 

menyebabkan independensi Dewan Komisaris tidak berpengaruh secara statistik terhadap 

stock price synchronicity. 

Hasil ini mendukung penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara independensi Dewan Komisaris dengan harga saham 

perusahaan industri non-perbankan di Indonesia tahun 2012-2016 (Karamoy & Tulung, 2020). 

Penelitian lain yang mendukung hasil ini adalah penelitian Lew & Park (2017) dimana 

keberadaan Dewan independen tidak berpengaruh pada kinerja keuangan. Alasan yang 

mungkin dapat menyebabkan mekanisme pengawasan oleh Dewan Komisaris independen 

kurang efektif adalah latar belakang pendidikan atau kemampuan dari Dewan Komisaris 

independen tersebut yang tidak semuanya memiliki basic ekonomi, akuntansi atau keuangan. 

Peneliti telah melakukan observasi lebih lanjut mengenai background dari Dewan Komisaris 

independen dan diperoleh data bahwa dari 1.072 Dewan Komisaris independen, 56% tidak 

memiliki latar belakang ekonomi, akuntansi, atau keuangan (lampiran 4). Akan menjadi lebih 

sulit bagi Dewan Komisaris independen dengan latar belakang ilmu sosial dan politik, teknik, 

atau militer untuk dapat memahami masalah-masalah dalam pelaporan keuangan secara 

mendalam. Kelemahan pemahaman ini dapat menjadi celah terjadinya praktik manajemen 

laba sehingga kualitas laporan keuangan menjadi kurang diandalkan dalam keputusan 

investasi. Contoh riil dapat dilihat dari kasus skandal laporan keuangan PT Garuda Indonesia 

tahun 2018 di mana kejanggalan pada pengakuan pendapatan perusahaan ini telah disadari 

oleh 2 (dua) Komisaris, yakni Chairal Tanjung (lulusan STAN) dan Dony Oskaria (memiliki 

gelar MBA dari Asian Institute of Management Phillippines) karena dinilai tidak sesuai 

dengan kaidah pengakuan pendapatan PSAK 23. Sedangkan Dewan Komisaris independen 
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PT Garuda Indonesia yang memiliki latar belakang pendidikan teknik, hukum, dan mantan 

POLRI tidak menyadari hal ini. 

 Di samping itu, faktor kesibukan dari Dewan Komisaris independen yang juga 

menjabat sebagai komisaris atau direksi di perusahaan lain dapat mengakibatkan mereka tidak 

fokus sehingga fungsi pengawasan yang dilakukan menjadi kurang maksimal. Oleh karena 

proses pengawasan kurang maksimal, keberadaan Dewan Komisaris independen tidak mampu 

meningkatkan kualitas laporan keuangan. Alasan lain yang mungkin dapat mendukung hasil 

ini adalah menurut Dewi & Khoiruddin (2016) keberadaan Dewan Komisaris independen 

hanya untuk memenuhi peraturan formal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dalam 

praktiknya belum tentu memberikan pengawasan yang efektif pada kinerja maupun laporan 

keuangan perusahaan. 

4.6.6. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Stock Price Synchronicity 

Hasil pengujian hipotesis yang tampak pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh pada level signifikansi 0,1 terhadap stock price 

synchronicity karena memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0685 dengan koefisien regresi -

0,146. Kepemilikan perusahaan oleh suatu institusi ternyata dapat menyebabkan pengawasan 

terhadap kinerja perusahaan dan laporan keuangan menjadi lebih baik. Adanya kepemilikan 

institusional mampu meningkatkan kualitas informasi spesifik perusahaan sehingga investor 

dapat memberikan perhatian pada proporsi kepemilikan institusi pada perusahaan ketika 

mengambil keputusan. 

Menurut Callen & Fang (2013) investor institusi akan melakukan pengawasan yang 

lebih baik ke kinerja perusahaan karena apabila tidak, investasi yang telah ditanamkan justru 

akan merugikan bagi institusi tersebut. Hasil dalam penelitian ini bertentangan dengan hasil 
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Haghighat et al. (2015) dimana kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap stock 

price synchronicity karena transaksi saham yang dilakukan oleh institusi dapat meningkatkan 

arus informasi spesifik perusahaan ke dalam harga saham individual.  

Investor institusional dalam jangka panjang memang dapat menurunkan stock price 

synchronicity dan informasi spesifik perusahaan lebih efisien terserap ke dalam harga, namun 

untuk jangka pendek tidak memberikan pengaruh (Kun & Hu, 2017). Hal ini disebabkan 

karena adanya dampak dari perilaku spekulatif investor institusi dalam jangka pendek 

sehingga tidak selalu berpengaruh pada kualitas laporan keuangan. Hasil ini juga didukung 

oleh Chen et al. (2007) yang menyatakan bahwa institusi dengan investasi jangka panjang 

yang lebih mengawasi dan mempengaruhi kinerja perusahaan. 

4.6.7. Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Stock Price Synchronicity 

Variabel kontrol pertama dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (F_size). 

Berdasarkan hasil regresi ukuran perusahaan dapat menjadi variabel yang menjaga hubungan 

antara variabel independen dan dependen karena nilai signifikansi 0,00 lebih kecil dari alpha 

0,05. Selain itu semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan ternyata dapat berpengaruh 

positif terhadap stock price synchronicity. Hasil ini juga didukung oleh beberapa penelitian 

sebelumnya yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan 

(Cheng, et al., 2012; An & Zhang, 2013; Benzhao & Xuan, 2018; Feng et al., 2019) 

Untuk variabel kontrol likuiditas saham (Liqd) memiliki nilai signifikansi 0,00 lebih 

kecil dari alpha 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif. Ini menandakan bahwa semakin 

likuid saham tersebut, ternyata memiliki stock price synchronicity yang semakin tinggi. 

Variabel likuiditas saham ini dapat dikatakan sebagai variabel kontrol yang tepat dalam 
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menjaga hubungan keenam variabel independen dengan variabel dependen pada penelitian ini 

sesuai dengan penelitian sebelumnya (Benzhao & Xuan, 2018). 

Untuk variabel kontrol leverage ternyata tidak berpengaruh terhadap stock price 

synchronicity karena secara statistik memiliki nilai signifikansi 0,172 (lebih besar dari alpha 

0,05). Hasil yang tidak konsisten terdapat dalam penelitian oleh Gul et al. (2010) yang 

menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap stock price synchronicity. Oleh 

sebab itu variabel leverage bukan merupakan variabel kontrol yang tepat dalam penelitian ini. 

Variabel kontrol volatilitas laba secara statistik tidak berpengaruh terhadap stock price 

synchronicity karena memiliki signifikansi 0,0845. Secara konseptual perusahaan dengan laba 

yang volatil akan mendorong investor untuk memanfaatkan informasi lain selain informasi 

spesifik perusahaan sehingga harga lebih menyerap informasi pasar. Hasil yang tidak 

konsisten tampak dalam penelitian-penelitian sebelumnya (Dasgupta, et al., 2010; Gul, et al., 

2010). Kembali kepada hasil penghitungan statistik, volatilitas laba bukanlah variabel kontrol 

yang tepat untuk menjaga hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 

pada penelitian ini. 

  


