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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Saham merupakan salah satu alternatif investasi yang menarik 

perhatian investor. Sebelum memutuskan untuk membeli saham, investor 

membutuhkan informasi berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan 

dan juga kondisi pasar secara umum. Investor di pasar modal sangat 

membutuhkan informasi yang berkualitas. Huang et al (1999) dalam 

Suhayati, (2010) menyampaikan bahwa informasi yang tidak berkualitas 

akan menyebabkan keputusan-keputusan pengguna laporan keuangan 

menjadi tidak berkualitas, yang kemudian akan menciptakan kerugian. 

Informasi memegang peran penting dalam membantu pembuatan 

keputusan investor. Informasi dikatakan penting karena informasi 

membawa pengaruh langsung terhadap pergerakan harga saham dipasar 

modal. Informasi yang digunakan investor dalam membuat keputusan 

investasi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu informasi spesifik 

perusahaan (firm specific information) dan informasi lain yang beredar di 

pasar (market-wide information) atau disingkat dengan informasi pasar 

(Butar Butar, 2019). Informasi spesifik perusahaan adalah informasi yang 

berhubungan langsung dengan perusahaan. Contoh informasi spesifik 

ialah laporan keuangan dan informasi lain yang berkaitan dengan 

perusahaan yang dimaksudkan untuk membantu investor menilai prospek 

perusahaan. Sementara itu, informasi pasar adalah seluruh informasi yang 

beredar di pasar atau berasal dari luar perusahaan. Contohnya tingkat suku 
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bunga yang ditentukan Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi nasional, 

inflasi, nilai tukar, kondisi sosial politik, kebijakan pemerintah dan lain 

sebagainya (Butar Butar, 2019). 

Laporan keuangan adalah dokumen penting perusahaan yang tidak 

dapat dilewatkan. Setiap perusahaan menggunakan laporan keuangan 

untuk melihat bagaimana kondisi perusahaan selama periode tertentu. 

PSAK 1 (Revisi 2017) menjelaskan tujuan laporan keuangan yaitu sebagai 

penyedia informasi terkait posisi keuangan, kinerja keuangan perusahaan, 

serta arus kas perusahaan yang bermanfaat untuk pengguna laporan dalam 

mengambil keputusan ekonomi.  Informasi yang tersedia dalam laporan 

keuangan dapat dianalisis untuk keputusan investasi. Dalam mengambil 

keputusan, diperlukan informasi yang relevan untuk mempertimbangkan 

perolehan keuntungan yang maksimal (Egam et al., 2017).   

Pergerakan harga saham individu yang dipengaruhi return pasar 

disebut dengan stock price synchronicity (Peng et al., 2017). Pergerakan 

harga saham yang lebih dipengaruhi oleh firm specific information 

mengakibatkan market specific information menurun dikarenakan investor 

kemudian akan lebih mempercayai informasi spesifik perusahaan dan 

meninggalkan informasi spesifik pasar.  Pada saat mengambil keputusan 

investasi, investor memerlukan informasi yang relevan sebagai dasar  

pertimbangan dalam rangka memperoleh keuntungan yang maksimal. 

Melalui informasi yang diperoleh, investor dapat membuat keputusan 

yang lebih tepat dan meningkatkan efisiensi harga saham. Merujuk pada 
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Kun, Yu, & Hu, (2018) dalam Susanto & Robiyanto, (2020) stock price 

synchronicity yang tinggi mengindikasikan specific information yang ada 

dalam perusahaan tidak dapat menjelaskan informasi tentang nilai 

perusahaan. Informasi spesifik perusahaan yang tidak dapat diandalkan, 

mengakibatkan pergerakan harga saham  perusahaan lebih dipengaruhi 

oleh market wide  information dan menunjukkan tingkat stock price 

synchronicity yang semakin tinggi. 

Penelitian mengenai stock price synchronicity sudah banyak 

dijalankan. Morck et al., (2000) melaporkan bahwa stock price 

synchronicity lebih tinggi di negara ekonomi berkembang dibandingkan 

negara maju. Hal tersebut terjadi akibat rendahnya tingkat perlindungan 

kepada investor dan informasi spesifik perusahaan yang sulit diakses.  

Penelitian Khandaker, (2006) juga memberi bukti bahwa tingkat stock 

price synchronicity lebih tinggi di negara berkembang dibanding negara 

maju. Hal tersebut disebabkan karena pada negara dengan stock price 

synchronicity yang tinggi memiliki tingkat inflasi yang tinggi pula, tingkat 

akuntabilitas pemerintah dan transparansi perusahaan yang rendah. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi stock price synchronicity 

yaitu auditor spesialisasi industri. Auditor spesialisasi industri memiliki 

pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik mengenai internal kontrol 

perusahaan, risiko bisnis perusahaan, dan risiko audit pada industri 

perusahaan (Senjaya & Suprasto H., 2016). Hapsari (2018) melaporkan 

bahwa auditor spesialisasi industri berpengaruh positif terhadap stock 



 

4 
 

price synchronicity. Berbeda dengan Hapsari, (2018), hasil penelitian 

Kommunuri, (2013) memberi bukti bahwa perusahaan yang diaudit 

auditor spesialisasi industri mempunyai stock price synchronicity yang 

lebih rendah. Ini artinya bahwa auditor spesialisasi industri berperan dalam 

menurunkan tingkat stock price synchronicity. 

Independensi Dewan Komisaris merupakan faktor lain yang 

mempengaruhi  stock price synchronicity. Perusahaan dengan tata kelola 

baik dapat memiliki transparansi informasi yang lebih tinggi (Gyamfi et al 

2015 dalam Situmorang et al., 2018). Salah satu mekanisme yang efektif 

dalam mengawasi proses akuntansi adalah dengan membentuk Dewan 

Komisaris (Setiawan & Yuyetta, 2013). Pada dasarnya semua Komisaris 

bersifat independen, yang diharapkan mampu melaksanakan tugas-

tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan perusahaan, 

tanpa pengaruh dari berbagai pihak lainnya.  

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi stock price 

synchronicity ialah ukuran Dewan Komisaris. Ukuran Dewan Komisaris 

merupakan jumlah anggota Dewan Komisaris suatu perusahaan. Ukuran 

Dewan Komisaris dapat berperan dalam mengurangi manajemen laba pada 

perusahaan. Dewan Komisaris memiliki tugas untuk melakukan 

pengawasan terhadap kebijakan direksi agar dapat mengurangi masalah 

agensi pada pemegang saham dan dewan direksi. Butar Butar, (2019)  

memberi bukti bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif 

terhadap stock price synchronicity. Semakin besar ukuran Dewan 
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Komisaris suatu perusahaan akan dapat menaikkan kualitas pemantauan 

dan pengambilan keputusan. Hal tersebut akan mendorong perusahaan 

untuk transparan dalam pelaporan keuangan sehingga menurunkan stock 

price synchronicity.   

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh auditor 

spesialisasi industri, independensi Dewan Komisaris, ukuran Dewan 

Komisaris terhadap  stock price synchronicity. Penelitian ini berbeda 

dengan penelitian sebelumnya karena menambahkan satu variabel baru 

yaitu metode penilaian aset. Penelitian mengenai pengaruh metode 

penilaian aset terhadap stock price synchronicity belum pernah dilakukan.  

Dalam PSAK 16 (revisi 2007) menyatakan bahwa terdapat dua model 

dalam pengukuran setelah pengakuan awal untuk aset tetap yaitu model 

biaya (cost model) atau model revaluasi (revaluation model).  PSAK 16 

Revisi 2011 menjelaskan bahwa perusahaan yang memilih model 

revaluasi dalam pengukuran aset tetap harus diterapkan secara konsisten. 

Perusahaan yang telah memilih model revaluasi, tidak dapat kembali 

menggunakan model biaya. Pengukuran aset tetap dengan model revaluasi 

akan menunjukkan nilai yang lebih relevan, sehingga dapat memberi 

informasi yang andal untuk pengguna laporan keuangan. Sukiati & 

Pertami, (2017) menyatakan bahwa masih terdapat keraguan untuk 

memilih model revaluasi yaitu akibat pasar aset tidak aktif, berubah-ubah, 

atau tidak ada sama sekali. Akibatnya, dalam kondisi pasar yang fluktuatif 

penerapan model revaluasi pada laporan keuangan menjadi kurang 
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informatif, sehingga penerapan model biaya akan lebih relevan. Investor 

pun akan lebih mempercayai laporan keuangan yang menggunakan model 

biaya dan diprediksi dapat memengaruhi stock price synchronicity. 

Dengan demikian, penilaian aset dengan model biaya atau model revaluasi  

terhadap stock price synchronicity menjadi pertanyaan empiris. Penelitian 

ini juga menambah tiga variabel kontrol yaitu volatilitas laba, tingkat 

hutang (leverage), dan ukuran perusahaan (size) untuk mengontrol 

perbedaan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Berdasarkan 

pemaparan diatas, penelitian ini berjudul “Pengaruh Metode Penilaian 

Aset, Auditor Spesialisasi Industri, Independensi Dewan Komisaris, 

Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Stock Price Synchronicity”.  

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah metode penilaian aset berpengaruh terhadap stock price 

synchronicity? 

2. Apakah auditor spesialisasi industri berpengaruh negatif terhadap stock 

price synchronicity? 

3. Apakah independensi Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap 

stock price synchronicity? 

4. Apakah ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap stock price 

synchronicity? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan 

perumusan masalah di atas adalah untuk: 

1. Menguji pengaruh metode penilaian aset terhadap stock price 

synchronicity. 

2. Menguji pengaruh auditor spesialisasi industri berpengaruh negatif 

terhadap stock price synchronicity. 

3. Menguji pengaruh independensi Dewan Komisaris berpengaruh negatif 

terhadap stock price synchronicity. 

4. Menguji pengaruh ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap stock 

price synchronicity. 

 

1.4 Manfaat atau Kontribusi Riset 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1.4.1 Manfaat Akademis  

Penulis berharap hasil penelitian ini mampu memberi kontribusi 

pengetahuan khususnya di bidang akuntansi keuangan dan audit terkait 

stock price synchronicity serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada 

penelitian ini juga menambahkan tiga variabel kontrol yang digunakan 

untuk mengontrol perbedaan karakteristik dari perusahaan.  Hasil 

penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi atau dukungan 

empiris dalam melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai stock 

price synchronicity. 
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1.4.2 Manfaat Praktis  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk 

manajemen perusahaan dalam memperhatikan aspek-aspek informasi 

yang berasal dari perusahaan (firm specific information) yang terkait 

dengan stock price synchronicity sehingga dapat menghasilkan laporan 

keuangan yang relevan dan andal. 

 

1.5 Kerangka Pikir  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

                

     

Stock Price Synchronicity 

Metode Penilaian Aset 

Auditor Spesialisasi Industri (-) 

Ukuran Dewan Komisaris  

Independensi Dewan Komisaris (-) 

Ukuran Perusahaan (+) 

Volatilitas Laba (+) 

Leverage (+) 

Variabel Independen 

Variabel Kontrol 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian terdiri dari lima bab yang 

disusun secara berurutan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir dan 

sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS 

Bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka yang digunakan dalam 

penelitian ini termasuk beberapa penelitian terdahulu, dan pengembangan 

hipotesis penelitian. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi metode penelitian, di mana akan membahas penentuan 

populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan hasil analisis dan pembahasan mengenai data 

yang telah diperoleh dan melakukan pengujian hipotesis. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, 

dan saran.  
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