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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

 

   Pada penelitian ini, penulis menggunakan data perusahaan yang 

telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019 dan telah 

memenuhi kriteria yaitu sebanyak 1.271. Penelitian ini menggunakan 

metode analisis regresi linear berganda sebagai metode analisis datanya. 

Oleh sebab itu, data yang digunakan pada penelitian ini harus memenuhi 

empat kriteria uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, 

uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Dilakukan pengujian asumsi 

klasik terhadap data awal yang berjumlah 1.271 dan data ini tidak 

memenuhi kriteria dari uji normalitas. Oleh karena itu, penulis melakukan 

eliminasi terhadap data dan dengan demikian diperoleh 689 observasi yang 

telah memenuhi kriteria uji asumsi klasik, sehingga hasil regresi pun dapat 

diandalkan.  

 

4.1 Statistik Deskriptif 

   Dalam bagian ini akan dibahas terkait nilai statistik deskriptif dari 

689 observasi. Variabel yang digunakan pada penelitian ini antara lain; 

stock price synchronicity, valuasi aset, auditor spesialisasi industri, 

independensi Dewan Komisaris, ukuran Dewan Komisaris, dan juga 

beberapa variabel kontrol yaitu leverage,  ukuran perusahaan, dan 
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volatilitas laba. Berikut ini adalah hasil analisis statistik deskriptif yang 

ditampilkan pada tabel 4.1: 

 

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif 

  N  Minimum Maksimum Rata-
rata 

Varians Std. 
Deviasi 

SYNCH 689 -1.762 -0.119 -0.931 0.163 0.404 

Val_Aset 689 0.000 1.000 0.054 0.051 0.226 

Adt_Sp 689 0.000 1.000 0.345 0.226 0.476 

Ind_DK 689 0.170 1.000 0.423 0.014 0.117 

Ukr_DK 689 2.000 11.000 4.470 2.877 1.696 

LEV 689 0.116 0.918 0.517 0.041 0.202 

SIZE 689 26.552 32.289 29.423 2.141 1.463 

STD_ROA 689 0.000 0.049 0.021 0.000 0.013 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 

 

Variabel stock price synchronicity dihitung dari logaritma 

koefisien determinasi dibagi dengan (1-R2). Dari 689 observasi yang 

tersedia, nilai SYNCH memiliki nilai minimum -1,762 yaitu pada PT Adhi 

Karya Tbk. (ADHI) tahun 2017 dan nilai maksimum -0,119 Pada PT 

Unilever Indonesia Tbk (UNVR) tahun 2016. Nilai rata-rata -0,931, 

varians 0,163 dan standar deviasi  0,404. Dari rata-rata -0,931 bila 

ditransformasikan menjadi R2 senilai 0,1049 yang artinya kemampuan 

return pasar dalam memengaruhi return saham individual sebesar 10,49%. 

Tingkat stock price synchronicity yang semakin rendah akan menunjukkan 

harga saham perusahaan lebih menyerap informasi yang berasal dari 

perusahaan atau informasi spesifik perusahaan yang terefleksikan pada 

laporan keuangan suatu perusahaan.  
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Variabel valuasi aset merupakan variabel dummy yang diberikan 

kode 0 untuk perusahaan yang menerapkan metode biaya dan 1 untuk 

perusahaan yang menerapkan metode revaluasi sehingga variabel ini 

memiliki minimum 0 dan maksimum  1. Nilai rata-rata 0,054 mengartikan 

bahwa 5,4% perusahaan dalam observasi menggunakan metode revaluasi 

sebagai metode penilaian asetnya. Nilai varians 0,051 dan standar deviasi 

sebesar 0,226. 

Variabel auditor spesialisasi industri diukur dengan menggunakan 

persentase dari penjualan klien yang diaudit suatu kantor akuntan publik 

pada suatu industri dan kemudian dinotasikan melalui variabel dummy 0 

untuk perusahaan yang diaudit oleh auditor non spesialis dan 1 untuk 

perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis industri, maka variabel ini 

memiliki nilai minimum 0 dan maksimum 1. Nilai rata-rata sebesar 0,345 

yang artinya 34,5% perusahaan dalam observasi diaudit oleh auditor 

spesialis industri. Nilai varians 0,226 dan standar deviasi sebesar 0,476. 

Variabel independensi Dewan Komisaris (Ind_DK) yang diukur 

dengan menggunakan perbandingan antara jumlah Komisaris dari 

eksternal suatu perusahaan dengan jumlah anggota Dewan Komisaris yang 

ada pada perusahaan. Variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 0,170 

dan nilai maksimum sebesar 1. Nilai rata-rata variabel independensi 

Dewan Komisaris sebesar 0,423 yang artinya rata-rata dari perusahaan 

sampel dalam penelitian ini mempunyai persentase perbandingan jumlah  

Komisaris independen dengan total anggota Dewan Komisaris yaitu 
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sebesar 42,3%, yang mengindikasikan bahwa persentase Dewan 

Komisaris independen telah sesuai dengan regulasi minimal yang 

ditetapkan oleh badan otoritas pasar modal yaitu sebesar 30%. Nilai 

varians 0,014 dan nilai standar deviasi 0.117, dimana nilai standar deviasi 

lebih rendah dibanding nilai rata-rata variabel yang menunjukkan bahwa 

variabel independensi Dewan Komisaris ini tidak terlalu beragam serta 

sebaran datanya kecil. 

Variabel ukuran Dewan Komisaris yang diukur menggunakan 

jumlah Dewan Komisaris memiliki nilai minimum 2 dan maksimum 11. 

Dalam penelitian ini, rata-rata observasi adalah empat orang Komisaris, 

dapat terlihat dari nilai rata-rata sebesar 4,470 dimana hal ini telah sesuai 

dengan aturan OJK yang menetapkan jumlah minimum dari Dewan 

Komisaris pada suatu perusahaan adalah dua orang. Nilai varians sebesar 

2,877  dan standar deviasi 1,696. 

Variabel kontrol leverage yang dihitung dengan membandingkan 

total liabilitas dan total aset memiliki nilai minimum 0,116 dan nilai 

maksimum 0,918. Nilai rata-rata sebesar 0,517 berarti 51,7% utang 

dijamin aset. Nilai varians sebesar 0,041 dan standar deviasi 0,202.  

Variabel kontrol ukuran perusahaan yang dihitung menggunakan 

logaritma natural dari total aset perusahaan memiliki nilai minimum 

26,552 atau sebesar Rp 340.072.628.309 pada PT Tira Austenite Tbk 

(TIRA) 2019 dan nilai maksimum 32,289 atau sebesar Rp 

102.778.070.000.000 pada PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) 2016. Rata-rata 
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perusahaan memiliki ukuran 29,423, varians 2,141 dan standar deviasi 

1,463. 

Variabel kontrol volatilitas laba yang diukur melalui perhitungan 

standar deviasi return on asset suatu perusahaan, memiliki nilai minimum 

0 dan maksimum 0,049. Rata rata observasi sebesar 0,021 dengan nilai  

varians 0,000. Nilai standar deviasi sebesar 0,013 yang sedikit lebih 

rendah dibanding nilai rata-rata variabel menunjukkan bahwa data dari 

sampel penelitian untuk variabel kontrol volatilitas laba tidak cukup 

bervariasi. 

 

4.2 Uji Asumsi Klasik 

   Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah hasil dari 

pengujian regresi sudah terbebas dari gejala yang bisa memengaruhi hasil 

analisis regresi. Pengujian asumsi klasik yang perlu dipenuhi ada 4 (empat) 

antara lain: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji 

heteroskedastisitas.  

 4.2.1. Uji Normalitas  

       Tujuan dari uji normalitas adalah untuk  mengetahui data yang digunakan 

dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini, 

pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov sebagai 

pedomannya, dimana data dikatakan berdistribusi normal ketika hasil uji 

menunjukkan nilai signifikansi yang lebih dari 0,05.  Berikut ini akan 

ditampilkan hasil dari pengujian normalitas sebelum dan sesudah 
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dilakukannya pengeliminasian data. Hasil uji normalitas awal atau 

sebelum dilakukannya eliminasi data ditampilkan pada tabel  4.2: 

 

     Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Awal 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardize
d Residual 

0.070 1271 0.000 0.969 1271 0.000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 

 

Dapat dilihat pada tabel 4.2 nilai signifikansi di uji 

Kolmogorov-Smirnov menunjukkan angka 0,000. Oleh sebab itu, 

nilai signifikansinya kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

data observasi awal yang berjumlah 1.271 tidak berdistribusi 

normal. Dengan demikian, dilakukan eliminasi data dari 1.271 

menjadi 689 data. Pada tabel 4.3 diperlihatkan hasil uji normalitas 

observasi akhir: 

 

     Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Akhir  

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardize
d Residual 

0.034 689 0.054 0.991 689 0.000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 
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Dari tabel 4.3 ditunjukkan nilai signifikansi uji 

Kolmogorov-Smirnov ialah 0,054, yang berarti nilai 

signifikansinya lebih dari 0,05. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa data penelitian sudah berdistribusi normal. 

 

4.2.2. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya korelasi antar variabel independen. Dalam pengujian ini 

pengambilan kesimpulannya dilihat dari nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) dan nilai tolerance. Data dikatakan lulus uji 

multikolinearitas apabila nilai dari Variance Inflation Factor (VIF) 

kurang dari 4 dan nilai tolerance lebih dari 0,1. Berikut ini adalah 

hasil dari pengujian multikolinearitas yang ditampilkan pada tabel 

4.4: 

      Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

(Constant)     

Val_Aset 0.980 1.021 

Adt_Sp 0.877 1.140 

Ind_DK 0.946 1.057 

Ukr_DK 0.715 1.398 

LEV 0.857 1.167 

SIZE 0.671 1.491 

STD_ROA 0.921 1.086 

Dependent Variable: SYNCH 

    Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 
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Dari tabel 4.4 dapat dilihat nilai tolerance ketujuh variabel 

independen (valuasi aset, auditor spesialisasi industri, 

independensi Dewan Komisaris, ukuran Dewan Komisaris, 

leverage, ukuran perusahaan, dan volatilitas laba) lebih dari 0,1 

dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 4. Oleh 

sebab itu, dapat disimpulkan data observasi pada penelitian ini 

bebas dari unsur multikolinearitas. 

 

4.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada  atau 

tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan periode sebelumnya (t-1) yang diukur dengan 

menggunakan uji Durbin-Watson. Apabila diperoleh nilai Durbin-

Watson (DW) berada diantara nilai dU dan 4-dU atau 

(dU<DW<(4-dU)), dapat dinyatakan bahwa data bebas dari gejala 

autokorelasi. Berikut ini merupakan hasil dari pengujian 

autokorelasi yang ditampilkan pada tabel 4.5: 

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .271a 0.073 0.064 0.39082 1.999 

a. Predictors: (Constant), STD_ROA, Adt_Sp, Val_Aset, Ind_DK, 
Ukr_DK, LEV, SIZE 
b. Dependent Variable: SYNCH 

 Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 
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Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa hasil uji Durbin-

Watson bernilai 1,999. Jika melihat jumlah dari variabel 

independen yaitu 7 (k=7) dan jumlah data observasi sebesar 689 

maka nilai DU yang digunakan adalah 1,896. Dari nilai ini maka 

dapat dilihat dU<DW<(4-dU) atau 1,896<1,999<2,104. Oleh 

sebab itu, dapat dinyatakan bahwa data pada penelitian ini tidak 

mengandung atau bebas dari unsur autokorelasi. 

 

   4.2.4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui 

adanya ketidaksamaan variansi dari residual antara satu 

pengamatan dengan pengamatan lain. Pengujian 

heteroskedastisitas ini dapat dilakukan dengan uji glejser  Dimana 

nilai signifikansi yang lebih dari 0,05 pada uji glejser, mengartikan 

data bebas dari masalah heteroskedastisitas. Tabel 4.6 akan 

menunjukkan hasil dari pengujian heteroskedastisitas: 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

 (Constant) 0.090 0.194   0.465 0.642 

 Val_Aset 0.070 0.038 0.071 1.839 0.066 

 Adt_Sp 0.030 0.019 0.064 1.573 0.116 

 Ind_DK 0.051 0.075 0.027 0.687 0.492 
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 Ukr_DK 0.008 0.006 0.058 1.284 0.200 

 LEV -0.027 0.045 -0.025 -0.605 0.545 

 SIZE 0.005 0.007 0.035 0.751 0.453 

 STD_ROA 0.718 0.683 0.042 1.050 0.294 

 

  Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 

 

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa semua variabel dalam model 

menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan data observasi telah bebas dari gejala heteroskedastisitas. 

 

4.3. Uji Goodness of Fit Model  

Uji goodness of fit model dilakukan untuk mengetahui kelayakan 

pada model penelitian, berikut ini merupakan hasil dari uji F: 

 

   Tabel 4.7. Hasil Uji Goodness of Fit Model  

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

 Regression 8.221 7 1.174 7.689 .000b 

 Residual 104.016 681 0.153     

 Total 112.236 688       

a. Dependent Variable: SYNCH 

b. Predictors: (Constant), STD_ROA, Adt_Sp, Val_Aset, Ind_DK, Ukr_DK, LEV, 
SIZE 

  Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 

 

Pada tabel 4.7. ditunjukkan nilai signifikansi 0,000. Berpedoman 

pada dasar pengambilan keputusan dalam uji F, nilai signifikansi sebesar 

0,000 yang kurang dari 0,05 mengindikasikan bahwa hipotesis dalam 
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penelitian ini diterima atau dengan kata lain variabel valuasi aset (X1), 

auditor spesialisasi industri (X2), independensi Dewan Komisaris (X3), 

ukuran Dewan Komisaris (X4), leverage (X5), ukuran perusahaan (X6), 

dan volatilitas laba (X7) secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

stock price synchronicity (Y).  

 

4.4. Hasil Regresi Berganda 

   Pengujian statistik t dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen secara parsial dalam menjelaskan variabel dependen 

atau variabel terikat. 

Tabel 4.8. Hasil Regresi Berganda 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. Sig./2 

Keteranga
n B 

Std. 
Error Beta 

(Constant) -2.509 0.341   -7.362 0.000 0.000   
 

Val_Aset 
-0.029 0.067 -0.016 -0.428 0.669 

0.3345 Ditolak 
 

Adt_Sp 
0.040 0.033 0.047 1.186 0.236 

0.118 Ditolak 
 

Ind_DK 
-0.114 0.131 -0.033 -0.875 0.382 

0.191 Ditolak 
 

Ukr_DK 
0.020 0.010 0.084 1.932 0.054 

 0.027 Diterima 
 

LEV 
-0.067 0.080 -0.034 -0.844 0.399 

0.1995   
 

SIZE 
0.054 0.012 0.196 4.341 0.000 

0.000   
 

STD_ROA 
-1.376 1.197 -0.044 -1.150 0.251 

0.1255   
a. Dependent Variable: SYNCH 

  

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 
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Tabel di atas dapat dijadikan patokan untuk penerimaan atau penolakan 

terhadap hipotesis dalam penelitian ini yang dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Hipotesis pertama: Metode penilaian aset berpengaruh terhadap stock 

price synchronicity. 

Dapat dilihat pada tabel 4.8 bahwa variabel valuasi aset (Val_Aset) 

menunjukkan hasil sig./2 yaitu sebesar 0.3345 dan nilai koefisien regresi 

beta sebesar -0,029. Karena nilai sig./2 lebih besar dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan variabel  independen valuasi aset tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen stock price synchronicity. Oleh 

sebab itu, berdasarkan hasil uji T hipotesis pertama pada penelitian ini 

tidak terdukung secara statistik atau dapat dikatakan H1 ditolak. 

b. Hipotesis kedua: Auditor spesialisasi industri berpengaruh negatif 

terhadap stock price synchronicity. 

Dapat dilihat dari tabel 4.8 bahwa variabel auditor spesialisasi 

industri (Adt_Sp) menunjukkan nilai sig./2 yaitu sebesar 0,118 yang lebih 

dari 0,05 dan nilai koefisien regresi beta sebesar 0,040. Perlu dicatat bahwa 

variabel auditor spesialisasi industri merupakan variabel dummy yang 

diberi kode 1 dan 0 untuk auditor non-spesialis industri. Karena nilai sig./2 

yang lebih besar dari 0,1 maka variabel independen (auditor spesialisasi 

industri) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (stock 

price synchronicity). Berdasarkan hasil uji t pada penelitian ini, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis dua tidak terdukung secara statistik sehingga 

H2 ditolak. 
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c. Hipotesis ketiga: Independensi Dewan Komisaris berpengaruh negatif 

terhadap stock price synchronicity. 

Tabel 4.8 menunjukkan variabel independensi Dewan Komisaris 

(Ind_DK) dengan nilai sig./2 yaitu 0,191 dan nilai koefisien regresi beta -

0.114. Nilai sig./2 yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel 

independen (independensi Dewan Komisaris) tidak berpengaruh  

signifikan terhadap variabel dependen (stock price synchronicity). Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga pada penelitian ini 

tidak terdukung secara statistik atau H3 ditolak. 

d. Hipotesis keempat: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap stock 

price synchronicity. 

Dapat dilihat dari tabel 4.8 variabel ukuran Dewan Komisaris 

(Ukr_DK) menunjukkan nilai sig./2 yaitu 0,027 dan nilai koefisien regresi 

beta sebesar 0.020. Nilai sig./2 yang kurang dari alpha 0,05 menunjukkan 

bahwa variabel ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap stock 

price synchronicity. Nilai koefisien beta yang diperoleh bernilai positif 

sehingga H4 diterima. Arah positif menunjukkan bahwa perusahaan 

dengan anggota Dewan Komisaris yang lebih lebih banyak memiliki stock 

price synchronicity yang tinggi pula.  

 

 Sementara itu, dalam penarikan kesimpulan untuk variabel kontrol akan 

dipaparkan sebagai berikut: 
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a. Variabel kontrol yang pertama ialah leverage (LEV). Pada tabel 4.8 

terlihat nilai sig./2 yaitu  0,1995 dan nilai koefisien regresi beta -0,067. 

Hasil sig./2 yang lebih dari alpha 0,05 mengartikan bahwa variabel kontrol 

leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap stock price synchronicity. 

Dapat disimpulkan bahwa variabel leverage merupakan variabel kontrol 

yang tidak tepat dalam penelitian ini. 

b. Variabel kontrol kedua yaitu ukuran perusahaan (SIZE). Tabel 4.8 

menunjukkan nilai sig./2 sebesar 0,000 dan nilai koefisien regresi beta 

sebesar 0,054. Nilai sig./2 kurang dari alpha 0,05 dan koefisien regresi beta 

yang bernilai positif mengartikan bahwa variabel kontrol ukuran 

perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap stock price 

synchronicity. Oleh sebab itu, variabel kontrol ukuran perusahaan 

merupakan variabel yang tepat dalam penelitian ini. 

c. Variabel kontrol ketiga adalah volatilitas laba (STD_ROA). Nilai sig./2  

0,1255 dan nilai koefisien regresi beta yaitu -1,376. Nilai sig./2 yang lebih 

dari alpha 0,05 mengartikan bahwa variabel kontrol volatilitas laba tidak 

berpengaruh signifikan terhadap stock price synchronicity. Dengan 

demikian, variabel volatilitas laba merupakan variabel yang tidak tepat 

untuk dijadikan variabel kontrol dalam penelitian ini. 

4.5. Koefisien Determinasi  

 Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur 

seberapa besar kemampuan variabel independen dalam memengaruhi 
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variabel dependen. Hasil dari pengujian koefisien determinasi ditunjukkan 

pada tabel 4.9 di bawah ini: 

 

Tabel 4.9. Hasil Koefisien Determinasi 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .271a 0.073 0.064 0.39082 1.999 

a. Predictors: (Constant), STD_ROA, Adt_Sp, Val_Aset, Ind_DK, 
Ukr_DK, LEV, SIZE 
b. Dependent Variable: SYNCH 

  Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 

 

Pada penelitian ini, dimana dalam melakukan regresi dengan 

variabel independen yang lebih dari 1 (satu) akan menggunakan nilai pada 

kolom adjusted R2. Pada kolom adjusted R2 didapat nilai 0,064, sehingga 

dapat diartikan bahwa kemampuan variabel independen dalam 

memengaruhi variabel dependen adalah sebesar 6,4% sedangkan sisanya 

yaitu sebesar 93,6% dapat dipengaruhi dari variabel-variabel lain di luar 

penelitian ini. 

4.6. Pembahasan  

4.6.1. Pengaruh Metode Penilaian Aset Terhadap Stock Price 

Synchronicity 

Hasil pengujian yang ditunjukkan di tabel 4.8 memperlihatkan nilai 

signifikansi 0,3345 (lebih dari alpha 0,05) dan koefisien regresi beta 

sebesar -0,029. Oleh karena itu, secara statistik dapat ditarik 

kesimpulannya bahwa  variabel valuasi aset  tidak berpengaruh signifikan 
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terhadap stock price synchronicity sehingga hipotesis pertama (H1) 

ditolak. 

Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan hipotesis pertama bahwa 

metode penilaian aset berpengaruh terhadap stock price synchronicity 

Penerapan dari metode revaluasi diharapkan dapat menunjukkan neraca 

perusahaan yang lebih kredibel karena telah merefleksikan keadaan yang 

terjadi di pasar (Cotter, 1999). Tercerminnya nilai pasar aset akan 

menunjukkan nilai yang relevan dalam laporan keuangan. Dengan 

demikian, diharapkan laporan keuangan dapat diandalkan sebagai dasar 

pengambilan keputusan. 

 Akan tetapi dari hasil  penelitian ini diketahui bahwa perusahaan 

yang menerapkan metode penilaian aset dengan metode revaluasi maupun 

metode biaya tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas dari laporan 

keuangan perusahaan. Apabila dilihat dari statistik deskriptif, ditunjukkan 

bahwa hanya 5,4% perusahaan yang menerapkan metode revaluasi sebagai 

metode penilaian asetnya. Oleh sebab itu, informasi tersebut kurang dapat 

diandalkan sehingga investor masil lebih mengandalkan informasi pasar 

dalam menilai kinerja suatu perusahaan, Pada penelitian Zhai (2007) juga 

melaporkan bahwa informasi terkait revaluasi aset lebih berguna di negara 

yang mempunyai karakteristik common law country, yang mana pasar 

modal menjadi sumber pendanaan. Dengan begitu informasi keuangan 

pada negara-negara ini menjadi lebih relevan, seperti lebih peka pada 
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faktor-faktor khusus (misalnya sistem keuangan negara), aturan 

perpajakan serta penerapan standar akuntansi keuangan.  

Metode penelitian aset yang tidak berpengaruh signifikan terhadap 

stock price synchronicity dapat diartikan bahwa pihak investor 

menganggap informasi terkait keputusan perusahaan dalam memilih 

metode revaluasi atau metode biaya bukan merupakan informasi yang 

utama untuk dipertimbangkan dalam keputusan investasinya.  

 

4.6.2. Pengaruh Auditor Spesialisasi Industri Terhadap Stock Price    

Synchronicity 

Pada pengujian statistik T dalam tabel 4.8 nilai signifikansi adalah 

0,118 (lebih dari alpha 0,05) dan nilai koefisien regresi beta sebesar 0,040, 

sehingga dapat diartikan bahwa variabel auditor spesialisasi industri tidak 

berpengaruh terhadap stock price synchronicity, sehingga H2 ditolak. 

Hasil pada penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis kedua yang 

menyatakan bahwa auditor spesialisasi industri berpengaruh negatif 

terhadap stock price synchronicity. Auditor spesialisasi industri dianggap 

memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terhadap tren industri serta 

karakteristik dari suatu perusahaan, sehingga diharapkan dengan adanya 

keberadaan dari auditor spesialisasi industri pada suatu perusahaan dapat 

memberi jasa audit yang lebih berkualitas dan akhirnya output perusahaan 

berupa laporan keuangan juga dapat lebih berkualitas.  



 

60 
 

Hasil penelitian yang menunjukkan auditor spesialisasi industri tidak 

berpengaruh terhadap stock price synchronicity,juga dapat dijelaskan 

sebagai berikut; dimana pihak investor lebih mengandalkan informasi 

yang beredar di pasar dikarenakan cukup kompleks untuk melihat apakah 

perusahaan menggunakan auditor spesialisasi industri, karena perlu 

melihat laporan keuangan serta data lainnya. Oleh sebab itu, dapat 

disimpulkan bahwa keberadaan auditor spesialisasi industri tidak 

memengaruhi pihak investor dalam membuat keputusan investasinya.  

Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan yang dilakukan 

Kommunuri, (2013) yang memberi bukti bahwa perusahaan yang diaudit 

oleh auditor spesialisasi industri mempunyai tingkat stock price 

synchronicity yang lebih rendah dibanding perusahaan yang diaudit oleh 

auditor non-spesialis industri. 

 

4.6.3. Pengaruh Independensi Dewan Komisaris Terhadap Stock Price  

Synchronicity 

Hasil pengujian regresi yang diperlihatkan tabel 4.8 menunjukkan 

nilai signifikansi  0,191 (lebih dari alpha 0,05) dan nilai koefisien regresi beta -

0.189, sehingga dapat diartikan bahwa  variabel independensi Dewan 

Komisaris tidak berpengaruh  terhadap variabel dependen (stock price 

synchronicity). Hal ini dapat mengindikasikan bahwa jumlah dari 

Komisaris independen pada suatu perusahaan tidak berpengaruh dalam 

menurunkan tingkat stock price synchronicity. 
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Keberadaan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan diyakini 

dapat memperkuat pengawasan terhadap manajemen di perusahaan 

tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan 

perusahaan. Dengan demikian laporan keuangan akan merefleksikan 

kondisi yang sebenarnya, sehingga investor dapat mempercayai informasi 

spesifik perusahaan dan mengandalkannya dalam pengambilan keputusan 

investasi. 

Hasil pada penelitian ini yang menunjukkan jumlah dari Dewan 

Komisaris independen pada suatu perusahaan tidak berpengaruh dalam 

menurunkan tingkat stock price synchronicity atau dengan kata lain 

hipotesis ketiga ditolak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Dewan Komisaris 

independen adalah Komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang 

mempunyai latar belakang beragam, salah satunya ialah bukan dari latar 

belakang keuangan, dimana hal ini membuat monitoring yang dilakukan 

menjadi kurang efektif karena Komisaris tersebut tidak mengerti 

akuntansi. Disamping itu, terdapat Komisaris independen yang juga 

menjabat di perusahaan lain (lebih dari satu perusahaan) sehingga dapat 

membuat Komisaris independen tidak fokus dan tidak efektif dalam 

melakukan monitoring. Dengan demikian, kualitas dari laporan keuangan 

perusahaan  juga tidak dapat meningkat, sehingga investor lebih memilih 

untuk menggunakan informasi pasal dalam pengambilan keputusannya. 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan Butar Butar, (2019) yang melaporkan bahwa independensi 
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Dewan Komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap stock price 

synchronicity. Keberadaan Dewan Komisaris independen mampu menjaga 

kredibilitas dalam pelaporan keuangan. Dengan demikian, perusahaan 

dengan jumlah anggota Dewan Komisaris independen yang semakin 

banyak memiliki stock price synchronicity yang rendah. 

 

4.6.4. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Stock Price    

Synchronicity 

Hasil pengujian yang ditampilkan pada tabel 4.8 menunjukkan 

nilai signifikansi 0,027 (kurang dari alpha 0,05) dan nilai koefisien regresi 

beta sebesar 0,020, hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran Dewan 

Komisaris berpengaruh positif terhadap stock price synchronicity. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) diterima.  

Berdasarkan hasil ini, dapat dijelaskan bahwa pada perusahaan 

dengan ukuran Dewan Komisaris yang kecil memberi pengendalian dan 

pemantauan secara lebih efektif dibanding ukuran Dewan Komisaris yang 

lebih besar. Dengan demikian, ukuran Dewan Komisaris yang kecil  ini 

dapat meminimalkan perilaku oportunistik manajer, sehingga diharapkan 

kualitas dari laporan keuangan juga dapat meningkat. Informasi spesifik 

perusahaan pada akhirnya juga dapat diandalkan oleh pihak investor dalam 

pengambilan keputusan. 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya 

yang dilakukan Murtini & Mansyur (2012) yang memberi bukti bahwa 



 

63 
 

ukuran Dewan Komisaris yang semakin besar tidak berpengaruh dalam 

mengurangi manajemen laba yang artinya juga tidak dapat memengaruhi 

stock price synchronicity menjadi lebih rendah.   

 

4.6.5.  Pengaruh Variabel Kontrol Terhadap Stock Price Synchronicity 

Variabel kontrol pertama pada penelitian ini adalah leverage 

(LEV). Apabila dilihat dari hasil regresi ditemukan nilai signifikansi 

sebesar 0,1995 (lebih dari alpha 0,05) yang artinya variabel kontrol 

(leverage) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (stock price 

synchronicity). Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Gul et 

al. (2010) yang memberi bukti variabel leverage berpengaruh positif 

terhadap stock price synchronicity. Oleh karena itu berdasarkan hasil 

penelitian ini leverage merupakan variabel yang tidak tepat dalam 

penelitian ini. 

Variabel kontrol kedua ialah ukuran perusahaan (SIZE). Dari hasil 

regresi, ukuran perusahaan dapat dikatakan variabel yang menjaga 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu 0,000 atau lebih kecil dari alpha 

0,05. Sementara itu, dapat pula dinyatakan bahwa semakin besar aset pada 

suatu perusahaan ternyata juga dapat berpengaruh positif terhadap stock 

price synchronicity.  Hasil ini didukung pula dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Cheng, et al., (2012) yang melaporkan ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh yang signifikan. 
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Variabel kontrol ketiga adalah volatilitas laba. Hasil regresi 

menunjukkan nilai signifikansinya 0,1255 (lebih dari alpha 0,05) yang 

berarti variabel volatilitas laba tidak berpengaruh terhadap variabel stock 

price synchronicity. Dimana secara konseptual perusahaan yang memiliki 

laba yang volatil akan mendorong pihak investor dalam memanfaatkan 

informasi yang lain selain dari informasi spesifik perusahaan, dan 

kemudian harga lebih menyerap informasi dari pasar. Berdasarkan hasil 

statistik yang diperoleh dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 

variabel volatilitas laba tidak tepat dijadikan variabel kontrol dalam 

menjaga hubungan variabel independen dengan variabel dependen dalam 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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

