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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh valuasi aset, 

auditor spesialisasi industri, independensi Dewan Komisaris dan ukuran 

Dewan Komisaris serta tiga variabel kontrol yaitu leverage, ukuran 

perusahaan, dan volatilitas laba terhadap stock price synchronicity. 

Dimana pada penelitian ini dilakukan pengujian empiris terhadap 

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

2019).  Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Metode penilaian aset tidak berpengaruh signifikan terhadap stock 

price synchronicity. 

2. Auditor spesialisasi industri tidak berpengaruh signifikan terhadap 

stock price synchronicity. 

3. Independensi Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan 

terhadap stock price synchronicity. 

4. Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap stock price 

synchronicity. 

5. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap  stock price 

synchronicity. 

6. Ukuran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

stock price synchronicity. 
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7. Volatilitas laba tidak berpengaruh signifikan terhadap stock price 

synchronicity. 

5.2. Keterbatasan Penelitian  

 Keterbatasan pada penelitian ini antara lain: 

1. Jumlah dari data observasi akhir hanya sebesar 689 dari data awal 

sebesar 1.271. Jumlah data akhir sebesar 689 diperoleh dari hasil 

eliminasi yang cukup signifikan terhadap data penelitian agar 

dapat memenuhi kriteria dari normalitas.  

2. Return saham yang digunakan dalam mengukur variabel stock 

price synchronicity hanya memakai return saham mingguan yang 

dianggap kurang mencerminkan pergerakan yang spesifik. 

3. Variabel independen yang dipakai pada penelitian ini belum bisa 

menggambarkan semua variabel yang mungkin memiliki 

pengaruh terhadap stock price synchronicity.  

 

5.3. Saran 

Pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis ingin memberi saran 

yang dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya 

antara lain: 

1. Menggunakan data return saham individual dan return pasar 

harian, sehingga menghitung nilai dari stock price synchronicity 

dapat lebih merefleksikan pergerakan saham individual dengan 
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pergerakan IHSG, selain itu data akan semakin banyak dan 

dapat menekan hasil Adjusted R Square yang negatif. 

2. Menambahkan variabel independen baru yaitu audit tenure, 

sehingga pada penelitian berikutnya dapat diteliti terkait 

pengaruh audit tenure terhadap stock price synchronicity. 

Penelitian yang dilakukan Johnson et al., (2002) melaporkan 

bahwa akrual lebih besar dan kurang presisten pada audit tenure 

yang pendek. Sedangkan  Davis et al., (2000) menyatakan 

bahwa forescast error dari analisis menurun seiring semakin 

panjangnya audit tenure. Masa perikatan yang terlalu singkat 

waktunya antara auditor dengan klien dapat mengakibatkan 

pengetahuan spesifik mengenai klien masih sedikit diketahui 

sehingga kualitas audit rendah, namun jika terlampau panjang 

dapat mengakibatkan menurunnya obyektivitas dan 

independensi karena keakraban yang berlebihan antara kedua 

pihak (Nasser et al., 2006). Pada penelitian berikutnya 

disarankan untuk tidak menggunakan arah dibagian 

hipotesisnya, hal ini didasarkan pada hasil penelitian terdahulu 

yang tidak konsisten sehingga hipotesisnya menjadi audit 

tenure berpengaruh terhadap stock price synchronicity. 
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