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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

  Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 2015-2019. Dimana, 

perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini dipilih menggunakan 

metode purposive sampling atau berdasarkan kriteria tertentu. Sumber 

data terkait informasi keuangan perusahaan diperoleh dari www.idx.co.id  

sedangkan, terkait dengan data harga saham diakses dari 

https://finance.yahoo.com dan www.investing.com.   

Kriteria-kriteria yang dipakai dalam pemilihan sampel pada penelitian ini 

antara lain: 

a. Perusahaan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

2015-2019. 

b. Perusahaan tercatat secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2015-2019. 

c. Laporan tahunan melampirkan laporan keuangan perusahaan 

dengan lengkap dan bisa diakses dari sumber data. 

d.  Data harga saham tersedia dan dapat diakses dari sumber data. 

e. Nilai dari Adjusted R square positif.  

f. Saham aktif selama satu tahun.  

 

 

http://www.idx.co.id/
https://finance.yahoo.com/
http://www.investing.com/
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Tabel 3.1. Kriteria Pemilihan Sampel  

KRITERIA 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah 

Perusahaan yang tercatat di BEI 

periode 2015-2019 500 515 552 608 663 2.838 

Tidak tercatat secara berturut-

turut di BEI 2015-2019 0 -15 -52 -108 -163 -338 

Laporan keuangan selama periode 

penelitian tidak dapat diakses -23 -23 -23 -23 -23 -115 

Data harga saham tidak tersedia 

dari sumber data -26 -10 -10 -10 -12 -68 

Angka Adjusted R Square (untuk 

mencari variabel Y)  bernilai 

negatif -166 -219 -228 -192 -167 -972 

Variabel Synchronicity tidak 

dapat dihitung akibat return 

saham mingguan 0 -15 -8 -8 -19 -24 -74 

Sampel Penelitian Awal 270 240 231 256 274 1.271 

Eliminasi Normalitas -123 -111 -102 -116 -130 -582 

Sampel Penelitian Akhir 147 129 129 140 144 689 

 Sumber: www.idx.co.id, 2020 

 

Berdasarkan dari tabel 3.1 dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan sampel 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019 adalah 

sebesar 2.838. Dimana dari jumlah tersebut dilakukan eliminasi sesuai dengan 

kriteria pemilihan sampel. Kriteria pertama, dilakukan eliminasi terhadap 

perusahaan sampel yang tidak tercatat secara berturut-turut periode 2015-2019 

yaitu sebanyak 338, agar data yang diolah berkelanjutan sehingga hasilnya 

dapat lebih diandalkan. Selain itu untuk mengukur variabel volatilitas laba, 

http://www.idx.co.id/
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dapat diperoleh dengan menghitung standar deviasi ROA sehingga 

membutuhkan data yang secara berturut-turut tahun 2015-2019. Kriteria 

kedua, perusahaan sampel dengan laporan keuangan yang tidak dapat diakses 

juga perlu dieliminasi yaitu sebanyak 115, informasi ini dibutuhkan untuk 

dapat mengukur variabel-variabel independen. Kriteria ketiga, dilakukan 

eliminasi terhadap data harga saham yang tidak tersedia dari sumber data yaitu 

sebanyak 68, dimana data harga saham dibutuhkan untuk dapat mengukur 

variabel stock price synchronicity. Kriteria keempat, dilakukan eliminasi 

terhadap nilai adjusted R square yang negatif yaitu sebesar 972, nilai adjusted 

R square yang bernilai negatif dapat disebabkan karena model tidak bagus 

(sehingga nilai R squarenya kecil), variabel terlalu banyak, dan data atau 

observasi terlalu sedikit. Oleh sebab itu, perlu dilakukan eliminasi terhadap 

angka adjusted R square (untuk mengukur variabel stock price synchronicity)  

yang bernilai negatif. Kriteria kelima, variabel synchronicity tidak dapat 

dihitung akibat return saham mingguan 0 yaitu sebanyak 74, dikarenakan nilai 

adjusted R square yang dihasilkan dari data return saham mingguan 0 tidak 

dapat digunakan sehingga variabel stock price synchronicity juga tidak akan 

dapat dihitung. Kriteria keenam, dilakukan uji normalitas sehingga 

tereliminasi sebanyak 582 sampel, hal ini diakibatkan karena saat pengujian 

normalitas ditemukan data tidak berdistribusi normal sehingga untuk 

mengatasinya penulis menggunakan uji outlier untuk mengeluarkan data-data 

pencilan atau data yang secara nyata berbeda jauh dengan data-data yang 
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lainnya. Dengan demikian, jumlah sampel penelitian akhir yang digunakan 

pada penelitian ini adalah sebesar 689.  

3.2. Metode Pengumpulan Data 

 3.2.1 Teknik Pengumpulan Data 

  Pada penelitian ini menerapkan metode dokumentasi dalam metode 

pengumpulan datanya. Dimana, data yang didokumentasikan merupakan 

data laporan keuangan, laporan tahunan, dan harga saham dari perusahaan 

yang telah  memenuhi atau sesuai dengan kriteria. 

 3.2.2. Jenis dan Sumber Data 

  Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari: 

1. Laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang 

tercantum di BEI dan dapat diakses dari www.idx.co.id atau 

website resmi dari perusahaan bersangkutan. 

2. Harga saham perusahaan dapat diakses dari 

finance.yahoo.com dan www.investing.com.  

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 3.3.1 Stock Price Synchronicity 

  Stock price synchronicity menggambarkan sejauh mana para pelaku pasar 

dalam mengandalkan informasi spesifik perusahaan (firm-specific 

information) daripada informasi pasar (market-wide information). 

Dimana, tingkat stock price synchronicity yang semakin tinggi 

merefleksikan bahwa pasar lebih mengandalkan informasi yang tidak 

berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan. Pengukuran dari stock 

http://www.idx.co.id/
http://www.investing.com/
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price synchronicity pertama kali diperkenalkan oleh Roll (1988) dengan 

menggunakan model CAPM, dimana faktor paling berpengaruh pada 

return saham individual adalah return indeks pasar. Model pengukuran 

yang digunakan pada penelitian ini yaitu sesuai dengan model yang 

dikembangkan Gul et al., (2010) dengan persamaan: 

Retit = β0 + β1Mrett-2 + β2Mrett-1 + β3Mrett + β4Mrett+1 + β5Mrett+2 + et 

Dimana: 

Retit  = Return saham perusahaan i  pada minggu ke-t 

β0  = konstanta 

Mrett-2 = tingkat return pasar pada minggu t-2 (Return IHSG) 

Mrett-1 = tingkat return pasar pada minggu t-1 (Return IHSG) 

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

Mrett+1 = tingkat return pasar pada minggu t+1 (Return IHSG) 

Mrett+2 = tingkat return pasar pada minggu t+2 (Return IHSG) 

et = error term 

Stock price synchronicity tercermin pada nilai adjusted R2 yang 

didapat dari persamaan di atas. Sementara itu, untuk mempermudah dalam 

perbandingan antar perusahaan dan distribusi data yang normal 

menggunakan logaritma dari nilai adjusted R2. Dengan demikian, stock 

price synchronicity dihitung dari: 

SYNCH = log (
𝑅2

1−𝑅2) 

Dimana, semakin tinggi R2 menunjukkan stock price 

synchronicity juga semakin tinggi. 
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3.3.2. Penilaian Aset  

PSAK 16 (revisi 2007) menyatakan bahwa terdapat dua model 

dalam pengukuran setelah pengakuan awal untuk aset tetap yang bisa 

dipilih oleh perusahaan yaitu model biaya (cost model) atau model 

revaluasi (revaluation model).  Pada penelitian ini menggunakan variabel 

binari dalam menguji hubungan penilaian aset dengan stock price 

synchronicity, dimana diberi kode 0 bila perusahaan menggunakan model 

biaya dan kode 1 bila perusahaan menggunakan model revaluasi. 

3.3.3. Auditor Spesialisasi Industri 

Spesialisasi industri auditor bisa dinilai berdasarkan pangsa pasar 

KAP pada suatu industri karena merefleksikan preferensi perusahaan 

dengan keahlian audit pada KAP tersebut (Mayhew & Wilkins, 2003). 

KAP dengan pangsa pasar yang besar mengindikasikan bahwa 

kepercayaan perusahaan-perusahaan pada keahlian auditor dalam 

mengaudit laporan keuangan perusahaan di suatu industri. 

Dari berbagai penelitian terdahulu, menggunakan ambang batas 

sebesar 20 % sebagai batas minimal dalam menentukan auditor spesialisasi 

industri (Mayhew & Wilkins, 2003;    Kwon et al., 2007; Butar-butar & 

Indarto, 2018). Jadi pada penelitian ini, peneliti menggunakan ambang 

batas (cut-off) spesialisasi auditor yaitu 20%. Berikut ini rumus yang 

digunakan dalam menentukan auditor spesialisasi industri: 

Adt_MSit = 
∑𝐽𝑖𝑘
𝑗=1 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑗𝑘

∑𝑖=1
𝐽𝑘 ∑𝐽𝑖𝑘

𝑗=1 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑗𝑘
 

Keterangan:  



 

36 
 

Adt_MSit = Pangsa pasar KAP 

 Dimana, pembilang merupakan total penjualan semua klien KAP i pada 

industri k. Penyebut merupakan jumlah penjualan semua entitas pada 

industri k (termasuk Big Four dan juga KAP lain pada industri). Sementara 

itu, pengukuran dari variabel auditor spesialisasi industri dengan memakai 

variabel dummy, dimana kode 1 apabila auditor spesialisasi industri dan 

kode 0 apabila auditor non-spesialis. 

Adt_Spit  = Spesialisasi Auditor ( 1 jika Adt_MS ≥ 20%; 0 jika Adt_MS < 

20%). 

3.3.4. Independensi Dewan Komisaris 

Komisaris yang berasal dari luar perusahaan diyakini dapat 

memberi fungsi pengawasan pada direksi dan manajemen dengan lebih 

objektif daripada Komisaris dari dalam perusahaan. Mengacu Butar Butar, 

(2019), pengukuran independensi Dewan Komisaris dilakukan dengan 

membandingkan antara jumlah Komisaris dari luar perusahaan dan total 

anggota Dewan Komisaris, dimana secara matematis dirumuskan dengan: 

Ind_DKit = Total Komisaris independen/Jumlah anggota Dewan 

Komisaris 

Keterangan: 

Ind_DK = Independensi Dewan Komisaris 

 

 

3.3.5. Ukuran Dewan Komisaris 

Jumlah dari anggota Dewan Komisaris juga dapat mencerminkan 

efektivitas dari fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Dimana, semakin 



 

37 
 

sedikit jumlah anggota Dewan Komisaris maka akan semakin efektif juga 

dalam kinerja pengawasannya. Mengacu pada penelitian Andreou & 

Horton, (2016) yang mengukur ukuran Dewan Komisaris dengan jumlah 

anggota Dewan Komisaris pada suatu perusahaan, dengan rumus sebagai 

berikut: 

Ukr_DKit = Jumlah anggota Dewan Komisaris 

Keterangan: 

Ukr_DK = Ukuran Dewan Komisaris 

 

3.3.6. Variabel Kontrol 

   Pada penelitian ini terdapat tiga variabel kontrol yang mengacu 

pada penelitian yang dilakukan (Gul et al., 2010) yaitu leverage, ukuran 

perusahaan, dan volatilitas laba. Variabel kontrol ini digunakan untuk 

mengontrol perbedaan karakteristik pada perusahaan. Berikut ini 

penjelasan terkait pengukuran dari masing-masing variabel kontrol: 

 

3.3.6.1 Leverage 

Leverage merefleksikan tingkat hutang pada perusahaan. Dalam 

penelitian ini, tingkat leverage diukur dari perbandingan antara total 

hutang dan total aset (Farooq, 2014), dengan rumus sebagai berikut: 

LEVit = Total Hutang / Total Aset 

 Keterangan: 

  LEV = Leverage 
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   3.3.6.2 Ukuran Perusahaan 

Dalam mengukur ukuran perusahaan terdapat berbagai proksi yang 

bisa digunakan, namun pada penelitian ini ukuran perusahaan diukur 

dengan logaritma natural dari total aset pada perusahaan (Butar-butar & 

Indarto, 2018), dirumuskan: 

Sizeit = Ln (Total Aset) 

 Keterangan: 

   Size = Ukuran perusahaan 

 

3.3.6.3 Volatilitas Laba 

Volatilitas laba merepresentasikan tingkat risiko keuangan suatu 

perusahaan, dimana dapat diukur dengan standar deviasi rasio return on 

assets. Perhitungannya yaitu dengan membandingkan antara laba bersih 

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

STD_ROAit = Std (Laba bersih / Total Aset)  

 Keterangan: 

   STD_ROA = Volatilitas Laba 

 

3.4. Metode Analisis Data 

 3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif memiliki tujuan untuk memberi 

informasi terkait data yang dimiliki, dimana analisis ini tidak bermaksud 

untuk menguji hipotesis. Dengan statistik deskriptif ini dapat diperoleh 
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nilai rata-rata, minimum, maksimum, varian, sum, dan standar deviasi. 

Pada penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk memberi 

gambaran terkait variabel-variabel yang digunakan yaitu stock price 

synchronicity, metode penilaian aset, auditor spesialisasi industri, 

independensi Dewan Komisaris, dan ukuran Dewan Komisaris. 

 

3.4.2. Uji Asumsi Klasik 

Dalam menguji kelayakan dari model regresi yang dipakai, data 

penelitian sebaiknya memenuhi kriteria tertentu yang biasa dikenal dengan 

asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik ada empat antara lain: 

 3.4.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data 

yang digunakan pada pengujian hipotesis adalah data yang 

berdistribusi normal. Pada pengujian normalitas ini menggunakan 

uji Kolmogorov-Smirnov. Dimana, data dianggap normal jika sig. 

atau probabilitas lebih besar dari 0,05. 

   3.4.2.2. Uji Multikolinearitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya korelasi antar variabel independen. Dimana, tingkat 

korelasi yang tinggi menyebabkan hubungan variabel independen 

dengan variabel dependen menjadi terganggu. Dalam menilai ada 

tidaknya multikolinearitas, yaitu jika nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) kurang dari 4 dan nilai tolerance lebih dari 0,1. 
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   3.4.2.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji adanya korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode sebelumnya (t-1). Pengujian ini menggunakan uji 

Durbin-Watson yakni dengan membandingkan DW dengan batas 

bawah (dL) dan batas atas (dU). Berikut ini penjelasan terkait 

pengambilan keputusannya: 

1. Jika nilai Durbin-Watson (DW) berada diantara nilai batas 

atas (dU) dan (4-dU), artinya koefisien autokorelasi adalah 

nol yang artinya tidak terdapat autokorelasi. 

2. Jika nilai Durbin-Watson (DW) kurang dari batas bawah 

(dL) berarti koefisien autokorelasinya lebih dari nol 

sehingga terdapat autokorelasi positif. 

3. Jika nilai Durbin-Watson (DW) lebih dari (4-dL) berarti 

koefisien autokorelasinya kurang dari nol sehingga 

terdapat autokorelasi negatif. 

4. Jika nilai Durbin-Watson (DW) berada diantara nilai batas 

atas (dU) dan juga batas bawah (dL) atau pun berada 

diantara (4-dU) dan (4-dL) artinya hasil tidak dapat 

disimpulkan. 

3.4.2.4. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi apabila variansi dari residual 

antara satu pengamatan dengan pengamatan lain berbeda. 
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Sedangkan model regresi linear yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan uji glejser. Apabila nilai sig. lebih besar dari 0,05 pada hasil 

uji glejser, maka hal ini mengartikan bahwa data bebas dari 

masalah heteroskedastisitas. 

3.4.3 Goodness of Fit Model 

Uji statistik F dilakukan untuk menguji apakah semua variabel 

independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Dimana, dalam pengujian ini menggunakan tingkat sig. 0,05.  

1. Apabila nilai sig. < α, maka semua variabel independen berpengaruh 

secara simultan terhadap stock price synchronicity (variabel 

dependen).  

2. Apabila nilai sig. ≥ α, maka semua variabel independen tidak 

berpengaruh secara simultan terhadap stock price synchronicity 

(variabel dependen). 

 

3.4.4. Hasil Regresi Berganda 

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui kemampuan dari 

masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen. Dimana, tingkat sig. yang digunakan pada penelitian ini adalah 

0,05.  Hipotesis uji t (uji parsial), yaitu: 

H0 : variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 
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H1 : variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Kriteria dalam pengujian yang digunakan untuk mengetahui 

hipotesis diterima atau hipotesis ditolak yaitu:  

1. H0 ditolak, jika nilai sig./2 <  tingkat sig. (α) 

2. H0 diterima, jika nilai nilai sig./2 ≥ tingkat sig. (α) 

3.4.5. Uji Koefisien Determinasi 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan dari variabel independen dalam menjelaskan variasi dari 

variabel dependen. Dimana, nilai koefisien yakni antara 0 hingga 1. 

Apabila R2 = 0 artinya tidak mempunyai hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen, jika nilai R2 mendekati 1 artinya 

semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. 

Namun, untuk pengujian dengan variabel independen yang lebih dari dua 

maka koefisien determinasinya menggunakan adjusted R2. 

 

 

 

 

 

 

 

 


	HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS
	HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
	DAFTAR   ISI
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR LAMPIRAN
	1.6. Sistematika Penulisan
	Keterangan:

