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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
2.1 Akurasi Harga Saham 

Menurut Odhiambo (2000), Harga saham yang akurat dapat di artikan 

sebagai harga yang tidak mengurangi atau melebihi posisi pasar. Biasanya harga 

saham yang akurat tergantung jumlah dan kualitas informasi yang diperoleh oleh 

pelaku pasar. Contoh pelaku pasar yang dimaksud disini adalah bank, perusahaan 

sekuritas, dan lain sebagainya. Konsep dari akurasi harga saham adalah seberapa 

baik harga saham sebagai prediktor arus kas masa depan (seperti dividen dan 

distribusi lainnya) yang akan diterima oleh pemegang saham dari perusahan 

penerbit saham tersebut (Fox et al, 2003).  

Harga pasar saham dapat mencerminkan nilai fundamental dengan 

tingkat yang berbeda-beda. Ketika harga tersebut mendekati nilai fundamental, 

maka harga tersebut dikatakan memiliki akurasi yang tinggi. Namun sebaliknya 

jika harga tersebut jauh dari nilai fundamental maka, harga tersebut dikatakan 

memiliki akurasi yang rendah (Haeberle, 2015).  

Harga saham yang akurat dapat meningkatkan jumlah nilai tambah 

perusahaan karena perusahaan menggunakan sumber daya manusia seperti 

karyawan untuk memproduksi barang dan jasa. Dalam dunia ekonomi yang penuh 

kompetitif ini, peningkatan nilai tambahan perusahaan akan meningkatkan arus 

kas perusahaan. Akurasi harga saham dan pengungkapan yang baik dapat 

menciptakan manfaat sosial dan mengurangi biaya agensi (Jensen & Meckling, 

1976).  

Dengan berkurangnya biaya agensi dan tambahan dorongan manfaat 

sosial, maka kegiatan operasional perusahaan akan semakin meningkat sehingga 
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kinerja ekonomi juga ikut meningkat secara keseluruhan. Harga saham yang 

akurat dapat berfungsi sebagai sarana untuk memastikan keputusan investasi yang 

lebih baik serta meningkatkan tata kelola perusahaan (ElKelish & Hassan, 2015).  

Menurut Fox et al, (2003) Penentuan utama dari akurasi harga saham 

menurutterdiri dari : 

1. Lamanya waktu sebelum distribusi 

Harga pasar akan sangat dekat dengan jumlah distribusi likuidasi yang 

akan dibayarkan kepada pemegang saham apabila jumlahnya nol atau 

positif. Hal ini terjadi karena kedua determinan akurasi harga saham 

berjalan dengan baik. Informasi mengenai distribusi akhir dapat 

mencerminkan suatu harga secara penuh maupun hampir penuh. 

Pengungkapan informasi distribusi akhir ini dapat diungkapkan melalui 

publik. Sesuai dengan analisis sebelumnya, semakin dekat titik waktu itu 

dengan waktu distribusi yang diberikan, semakin akurat bagian dari 

harga pasar yang sesuai dengan bagian dari nilai aktual yang berkaitan 

dengan distribusi ini. Hal yang sama berlaku untuk setiap distribusi 

perusahaan yang lain, termasuk distribusi likuidasi terakhirnya, jika ada. 

Semakin dekat dengan waktu likuidasi, maka semakin akurat harganya.    

2. Insentif ekonomi dan hukum untuk membagi, mengumpul, dan 

berdagang informasi dan interaksi mereka 

Berapa banyak informasi sebenarnya yang sudah dikumpulkan dan 

dianalisis oleh siapapun tergantung pada insentif ekonomi yang 

melakukannya dan juga undang-undang yang mengatur. Menilai 

pengaruh insentif ekonomi dan hukum yang ada pada keakuratan harga 
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dibuat lebih kompleks oleh kenyataan bahwa adanya interaksi antara 

pertimbangan menentukan berapa banyak informasi yang diterima dan 

disaring, dan pertimbangan menentukan berapa banyak informasi yang 

dikumpulkan dan dianalisis akan tercermin dalam harga. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan terhadap 

Akurasi Harga Saham sangat sedikit dan terbatas. ElKelish & Hassan, (2015) 

melakukan penelitian mengenai pengungkapan tata kelola perusahaan dan akurasi 

harga saham. Didalam penelitian ini, variabel pengungkapan tata kelola 

perusahaan diukur dengan Mandatory Corporate Governance Disclosure Index 

dan Voluntary Corporate Governance Disclosure Index. Populasi dan sampel 

penelitian ini yaitu sebanyak 98 perusahaan yang terdaftar di United Arab 

Emirates Stock Market terhitung mulai dari tahun periode 2008 sampai dengan 

tahun periode 2009. Kesimpulan yang dapat diambil dari Penelitian yang 

dilakukan oleh ElKelish & Hassan, (2015) yaitu kedua pengungkapan tata kelola 

perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap Akurasi Harga Saham. 

 

 

Gambar 1 Model Pengaruh Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan terhadap 

Share Price Accuracy  

Davis, (2011) meneliti pengaruh individual investor terhadap Share Price 

Accuracy. Variabel independen dan dependen pada penelitian ini adalah retail 

Mandatory Corporate Governance Disclosure 

Voluntary Corporate Governance Disclosure 

Share Price Accuracy 



12 

 

Universitas Internasional Batam 

 
Edwin Saputra. Pengaruh Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Akurasi Harga Saham Pada 
Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017, 2019.  
UIB Repository©2019 

trading dan Share Price Accuracy. Retail trading dibagi menjadi dua yaitu buy 

side retail trading dan sell side retail trading. Data individual investor diperoleh 

dari data retail trading di New York Stock Exchange. Hasil dari penelitian ini 

mengindikasikan bahwa tingkat retail trading memiliki hubungan asosiasi dengan 

Share Price Accuracy. 

 

 

 

Gambar 2 Model Penelitian Pengaruh Individual Investor terhadap Share Price 

Accuracy 

Butar, (2019) melakukan studi mengenai pengaruh komposisi komite tata 

kelola dan komposisi dewan komisaris terhadap Stock Price Sychronity. Variabel 

independen komposisi Dewan komisaris pada penelitian ini, dipecah lagi menjadi 

tiga variabel yaitu ukuran dewan komisaris, gender diversity dan komisaris 

independen. Pengukuran Stock Price Sychronity pada penelitian ini sama dengan 

Share Price Accuracy yaitu menggunakan metode R
2
. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa ukuran pada dewan komisaris, gender diversity dan komisaris 

independen berpengaruh signifikan negatif dengan Stock Price Sychronity. 

Sedangkan komite tata kelola tidak berpengaruh signifikan terhadap Stock Price 

Sychronity. 

 

 

 

 

Buy Side Retail Trading 

Sell Side Retail Trading 

 

Share Price Accuracy 
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Gambar 3 Gambar Model Penelitian Pengaruh komposisi dewan komisaris dan 

komite tata kelola terhadap Stock Price Sychronity 

Fraz & Hassan, (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

likuiditas terhadap Stock Price Sychronity. Pada variabel likuiditas terdiri dari 

lima variabel yaitu turnover rate, percentage of zero volume day, indiosyncratic 

votality, size, book to market ratio dan global financial crisis. Hasil dari penelitian 

membuktikan bahwa turnover rate, indiosyncratic votality, book to market ratio 

dan global financial crisis berpengaruh signifikan positif terhadap Stock Price 

Sychronity. Sedangkan size dan percentage of zero volume day berpengaruh 

signifikan negatif terhadap Stock Price Sychronity. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Gambar Model Penelitian Pengaruh likuiditas terhadap Stock Price 

Sychronity 
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 Meirin et al, (2015) meneliti studi tentang pengaruh tata kelola perusahaan 

terhadap Stock Price Sychronity. Variabel bebas atau variabel tata kelola 

perusahaan dalam penelitian ini dibagi lagi menjadi board size, board 

independence, institutional ownership, audit quality. Sedangkan market to book 

value, voladilitas fundamental perusahaan, lagged Stock Price Sychronity dan 

risiko pengembalian saham merupakan variabel kontrol yang ditunjuk dalam 

penelitian tersebut.  Perolehan data penelitian terdiri dari 25 data dari perusahaan 

Indonesia, 17 perusahaan dari Malaysia, 21 perusahaan dari Thailand dan 14 

perusahaan dari Singapura. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa board 

independence dan board size berpengaruh signifikan negatif terhadap Stock Price 

Sychronity. Institutional ownership, market to book value, lagged Stock Price 

Sychronity dan risiko pengembalian saham berpengaruh signifikan positif 

terhadap Stock Price Sychronity. Yang paling terakhir yaitu, audit quality dan 

volatilitas fundamental perusahaan memiliki pengaruh negative dan tidak 

signifikan terhadap Stock Price Sychronity. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap Stock Price Sychronity 
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2.3  Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Mandatory Corporate Governance Disclosure terhadap 

Akurasi Harga Saham 

Pengungkapan wajib adalah pengungkapan informasi keuangan atau non 

keuangan yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan dari regulator 

yang berangkutan. Dengan adanya pengungkapan wajib, maka perusahaan wajib 

mematuhi peraturan tata kelola perusahaan. Karena jika ketahuan tidak mematuhi 

peraturan tata kelola perusahaan, maka risiko keuangan dan hukuman yang harus 

ditanggung oleh perusahaan sangat besar. Pengungkapan wajib dapat membuat 

manager untuk berusaha meningkatkan nilai pemegang saham secara maksimal 

(Becker et al., 2006).  

Pengungkapan wajib secara signifikan dapat meningkatkan kualitas dan 

jumlah pengungkapan manajemen. Fokus dari pengungkapan wajib ini adalah 

pengiriman informasi ke pasar. Aturan pengungkapan menyamakan akses dan 

menyederhanakan penyajian informasi, sehingga semua dapat memahaminya, 

mengatasi masalah, dengan cara apa pun yang dilakukan (Beretta & Bozzolan, 

2008). 

Keakuratan harga mempromosikan keadilan karena, dalam pandangan 

mereka, tidak adil bagi pembeli untuk membayar lebih untuk satu saham daripada 

yang benar-benar layak. Bagi mereka, pengungkapan wajib adalah hal yang baik 

karena itu dengan sendirinya mengklarifikasi nilai saham dan oleh karena itu 

membuat pembayaran lebih tidak adil seperti itu lebih kecil kemungkinannya (Fox 

et al., 2003). 
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Penelitian pengungkapan tata kelola perusahaan wajib terhadap Share 

Price Accuracy masih sangat terbatas. Penelitian terdahulu oleh Romano (1998) 

dan Macey (1993) menunjukan bahwa pengungkapan wajib tidak dapat 

meningkatkan share price accuracy karena pergerakan harga saham juga 

dipengaruhi oleh informasi yang beredar di pasar saham seperti pihak analisis 

industri, media massa. 

Namun Penelitian berikutnya menunjukan Mandatory Corporate 

Governance Disclosure berpengaruh signifikan positif terhadap Share Price 

Accuracy. Pengungkapan wajib dapat meningkatkan share price accuracy secara 

efektif. Karena adanya pengungkapan wajib menyebabkan perusahaan untuk 

mengungkapkan informasi.Informasi tersebut dapat menyebabkan pergerakan 

harga saham suatu perusahaan naik maupun turun. Pengungkapan wajib 

merupakan upaya yang baik untuk memerangi modal karena investor dapat 

mengakses aktivitas apa saja yang telah yang terjadi di dalam perusahaan secara 

permanen (Fox et al., 2003). 

 

2.3.2 Pengaruh Voluntary Corporate Governance Disclosure terhadap 

Akurasi Harga Saham 

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi keuangan atau 

non keuangan yang diungkapkan oleh perusahaan yang bersangkutansecara 

sukarela dan tanpa adanya unsur memaksa. Perusahaan memiliki kebebasan dalam 

menyampaikan informasi melalui laporan tahunan perusahaan secara sukarela. 

Tujuan perusahaan untuk dari pengungkapan sukarela adalah memberikan 

informasi tambahan tentang perusahaan kepada publik. Pengungkapan sukarela 
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memiliki kandungan informasi yang penting dan dapat mempengaruhi keputusan 

investor serta dapat mengurangi asimetri informasi. Oleh karena itu, komitmen 

terhadap akuntabilitas dan transparansi tingkat tinggi dalam bentuk terlibat dalam 

peningkatan pengungkapan tata kelola perusahaan secara sukarela dapat 

memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan akses ke sumber daya penting 

dengan meningkatkan reputasi dan itikad baik mereka (Fatmawati, Astuti, & 

Suhardjanto, 2018). 

Sejauh ini tidak ada satu studi pun yang membahas pengaruh 

pengungkapan tata kelola perusahaan sukarela terhadap Share Price Accuracy. 

Namun Peran pengungkapan sukarela untuk suatu perusahaan menjadi lebih 

penting karena peningkatan laju kewirausahaan dan perubahan ekonomi yang 

sangat pesat. Pada umumnya salah satu dari syarat Standar Akuntansi Keuangan 

yaitu menyajikan informasi keuangan atau non keuangan yang bersifat wajib 

melalui laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Namun Standar 

Akuntansi Keuangan tidak menghalangi perusahaan untuk mengungkapkan 

informasi yang bermutu secara sukarela (Tian, 2014) 

Keterlibatan pengungkapan tata kelola perusahaan secara sukarela dapat 

memberikan informasi tambahan mengenai perusahaan kepada pengguna laporan 

keuangan audit dan laporan tahunan perusahaan. Informasi tambahan yang 

disampaikan oleh perusahaan dapat mempengaruhi investor dan pengguna laporan 

keuangan melakukan tinjauan dan analisis lebih lanjut untuk melakukan investasi 

maupun menyetor dana pada perusahaan. Hasil Keputusan yang dibuat oleh 

investor dapat berdampak terhadap harga saham di suatu perusahaan. Dengan 

adanya pengungkapan sukarela, pengguna laporan keuangan dapat memperoleh 
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informasi perusahaan yang lebih komplit dalam memahami kegiatan operasional 

perusahaan (Elfeky, 2017).   

Informasi tambahan yang disajikan oleh perusahaan juga harus bermutu 

dan berguna bagi masyarakat dan investor. Standar akuntansi yang sudah direvisi 

dapat membuat persyaratan pengungkapan wajib menjadi lebih banyak dan ketat. 

Ketika sebuah perusahaan menambah tingkat pengungkapan informasi secara 

sukarela, maka akan menghasilkan citra perusahaan yang baik. Serta 

menghasilkan efek insentif seperti permintaan investasi yang tinggi, saham 

perusahaan menjadi terkenal. Dengan melakukan pengungkapan sukarela dapat 

menjadi contoh panutan yang baik terhadap perusahaan yang lain sehingga 

menciptakan persaingan yang sehat (Rae, 2016). 

Keberadaaan pengungkapan sukarela dapat mengurangi kegelapan yang 

membuat transparansi perusahaan meningkat. Efek dari Transparansi terhadap 

harga saham kemungkinan akan sangat jelas ketika pengungkapannya tidak jelas. 

Dalam arti, bahwa pasar telah menerima sejumlah informasi yang relevan untuk 

arus kas masa depan. Meningkatnya transparansi dapat membuat investor semakin 

yakin untuk membuat keputusan investasi yang benar (Farvaque, et al, 2011). 

Penelitian oleh ElKelish & Hassan, (2015) memberikan bukti bahwa 

Voluntary Corporate Governance Disclosure berpengaruh signifikan positif 

terhadap Akurasi Harga Saham. Karena pelaksanaan praktek pengungkapan 

sukarela terhadap perusahaan memberikan informasi kepada pemegang dan 

pemilik saham atas tata kelola perusahaan atau entitas yang memadai. Serta 

membuat pemegang saham mengerti atas keputusan dan perencanaan yang dibuat 

oleh perusahaan. 
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2.4 Pengaruh Variabel kontrol terhadap Variabel Dependen 

2.4.1 Pengaruh kapitalisasi pasar terhadap Akurasi Harga Saham 

Nilai dari kapitalisasi pasar adalah perkalian dari jumlah saham yang 

dijual di pasar modal atau bursa efekdengan harga saham pada saat penutupan. 

Komposisi dari total Nilai kapitalisasi pasar dapat berubah seiring dengan waktu 

yang berjalan. Contoh dari perubahan komposisi nilai kapitalisasi adalah 

pemecahan saham. Perusahaan yang melakukan aksi pemecahan saham dapat 

menyebabkan harga saham menjadi turun, dan jumlah saham yang beredar 

menjadi meningkat. Alasan perusahaan dalam melakukan kebijakan pemecahan 

saham adalah harga saham melampaui tinggi. Saham pada badan usaha yang 

memiliki harga yang terlalu tinggi dapat menarik perhatian kepada investor yang 

memiliki jumlah modal yang besar namun risiko yang akan dihadapi juga 

meningkat banyak. Jika Jumlah saham yang beredar tinggi maka frekuensi 

perdagangan saham juga tinggi dan mendorong likuidasi saham(Gunawan & 

Hendrawaty, 2018). 

 

2.4.2 Pengaruh jumlah tahun terdaftar terhadap Akurasi Harga Saham 

Perusahaan yang memiliki umur yang tua cenderung menjadi pilihan bagi 

investor untuk melakukan investasi. Karena perusahaan beroperasi dalam jangka 

waktu yang lama pasti memiliki pengalaman untuk penyelesaian atas masalah 

keuangan atau non keuangan. Pengalaman perusahaan untuk mengambil 

keputusan ekonomi bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan dan 

pengembalian saham perusahaan. Contohnya seperti pengelolaan struktur modal, 

struktur modal perusahaan dapat menjadi efektif karena perusahaan 
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mengalokasikan modal untuk investasi dengan baik. Sehingga dapat berkontribusi 

juga terhadap Akurasi Harga Saham (Bolaji Tunde Matemilola el al, 2015). 

 

2.4.3 Pengaruh profitabilitas terhadap Akurasi Harga Saham  

Profitabilitas mencerminkan bagaimana kemampuan perusahaan dapat 

menghasilkan keuntungan berupa laba selama periode yang berjalan. Tanpa 

adanya laba, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas 

usahanya. Profitabilitas dapat berpengaruh terhadap harga saham karena semakin 

besar tingkat profitabilitas pada perusahaan, maka harga saham suatu perusahaan 

akan meningkat (Purnamawati, 2016). 

 

2.4.4 Pengaruh tangibilitas terhadap Akurasi Harga Saham 

Rasio Tangibilitas mencerminkan seberapa besar perusahaan 

mengalokasikan komponen aset tetap dan aset lancar. Asset Tangibility juga 

berhubungan dengan berapa banyak property, peralatan yang memiliki nilai jual 

ekonomi yang tinggi dapat dijadikan sebagai jaminan. Aset tetap digunakan 

perusahaan untuk menghasilkan pendapatan atau penjualan, khususnya seperti 

sektor manufaktur. Semakin banyak kepemilikan aset tetap perusahaan, maka 

harga saham akan menurun karena modal kerja perusahaan dipakai untuk bayar 

hutang. Jika modal perusahaan tidak cukup, perusahaan harus menerbitkan saham 

untuk memperoleh dana (Mahapsari, 2013).  
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2.4.5 Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap Akurasi Harga Saham 

Penjualan merupakan sumber penerimaan perusahaan atau entitas atas 

kegiatan jual barang dagang atau menyediakan jasa kepada pelanggan selama 

periode tersebut. Peningkatan penjualan perusahaan dapat mempengaruhi harga 

saham perusahaan karena penjualan yang meningkat menandakan perkembangan 

perusahaan yang lebih baik. Perkembangan penjualan perusahaan akan berdampak 

kepada pembayaran dividen. Sehingga dapat mencuri perhatian investor 

melakukan pembelian saham perusahaan dengan jumlah tertentu. Akhirnya saham 

pada perusahaan menjadi meningkat (Mahapsari, 2013). 

  

2.4.6 Pengaruh laba dan rugi terhadap Akurasi Harga Saham 

Para pelaku pasar menelusuri informasi laba dan rugi suatu perusahaan 

melalui laporan keuangan. Laba atau rugi atas kegiatan perusahaan merupakan 

pertimbangan investor untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Jika investor meu 

berhenti untuk investasi, otomatis alokasi modal perusahan menjadi berkurang. 

Kurangnya Alokasi modal perusahaan menyebabkan turunnya Akurasi Harga 

Saham. (Kahan, 1992) 

 

2.4.7 Pengaruh pembayaran dividen terhadap Akurasi Harga Saham 

Dividen merupakan suatu penerimaan bagi hasil kepada investor atas 

hasil kegiatan usaha yang beroperasi selama periode tersebut. Kebijakan 

perusahaan untuk membagi dividen dilakukan melalui rapat umum yang 

diselenggarakan oleh pemegang saham (RUPS). Pembayaran dividen merupakan 

dorongan positif kepada pemegang saham karena imbalan yang mereka dapatkan 
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meyakinkan mereka untuk kembali investasi atau melakukan investasi usaha lain. 

Jika perusahaan tidak memiliki rencana untuk membagi distribusi dividen kepada 

pemegang saham, berarti perusahaan berada di posisi rugi atau perusahaan ingin 

memperkuat struktur modal supaya menghasilkan laba yang lebih optimal 

dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi dividen berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan (Ogden, 1994). 

 

2.4.8 Pengaruh persistensi laba terhadap Akurasi Harga Saham 

Persistensi aba adalah sebuah pengukuran yang menyatakan bagimana 

upaya perusahaan untuk mempertahankan untung atau laba periode berjalan yang 

diperoleh saat ini sampai periode masa yang akan datang. Persistensi laba juga 

merupakan tolakukur investor untuk mengevaluasi kinerja laba perolehannya yang 

stabil. Kenaikan atau turunnya laba perusahaan diikuti dengan fluktuasi 

pergerakan harga sahamnya. Sehingga persistensi laba perusahaan berpengaruh 

terhadap akurasi harga saham (Musdalifah, Pagalung, & Rura, 2013). 

 

2.4.9 Pengaruh Akrual terhadap Akurasi Harga Saham 

Besarnya akrual pada periode yang berjalan dapat memberikan indikator 

kepada investor untuk menghasilkan arus kas masa dengan yang baik. Namun sisi 

buruknya akrual yaitu kesempatan untuk melakukan modifikasi pengakuan 

pendapatan dan biaya yang berlebihan dan bisa jadi informasi tersebut tidak 

benar.Oleh karena itu informasi akrual dapat mempengaruhi keputusan investor 

untuk melanjutkan investasi. Karena akrual yang tinggi menghasilkan harga 
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saham yangtingkat rendah. Sebaliknya akrual yang rendah dapat meningkatkan 

tingkat harga saham yang tinggi (Papanastasopoulos, 2014). 

 

2.4.10 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Akurasi Harga Saham 

Manajemen laba menyebabkan terjadinya asimetri informasi. Karena 

tujuan manajemen laba yang dilaksanakan oleh perusahaan dapat menyesatkan 

keputusan investor dengan informasi yang tersedia setelah melakukan manajemen 

laba. Jika kelakuan manager yang tidak jujur menyampaikan informasi keuangan 

perusahaan ketahuan oleh perusahaan dan masyarakat, akan berdampak terhadap 

harga saham. Akibat dari asimetri informasi yang dilakukan oleh manager yaitu 

tidak dapat menghasilkan harga saham yang akurat (Woodgate, 2011). 

 

2.4.11 Pengaruh Industri terhadap Akurasi Harga Saham 

Pentingnya faktor industri dapat mempengaruhi kinerja dan performa 

suatu negara. Perubahan pada seluruh sektor industri juga dapat dipengaruhi oleh 

faktor makroekonomi negara asing maupun domestik. Contoh dari faktor 

makroekonomi seperti inflasi, pertukaran mata uang asing, tingkat suku bunga, 

produk domestik bruto dan masih banyak lagi. Keberadaan faktor makroekonomi 

juga menghasilkan pengaruh tingkat retail trading yang signifikan negatif 

terhadap Share Price Accuracy (Davis, 2011)..  
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2.5 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Model yang dipakai dalam Penelitian ini diadopsi dari penelitian 

ElKelish & Hassan, (2015) dan tambahan beberapa variabel kontrol dari 

penelitian sebagai berikut  

 

Sumber : Data diolah (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Model Penelitian Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan terhadap 

Share Price Accuracy 

Berdasarkan kerangka model penelitian yang digambarkan diatas, maka hipotesis 

yang dapat diambil adalah : 

Variabel Independen : 

Mandatory Corporate Governance 

Disclosure  

Voluntary Corporate Governance 

Disclosure 

Share Price Accuracy 
Variabel Kontrol : 

Kapitalisasi Pasar 

Jumlah Tahun terdaftar di Bursa efek 

Profitabilitas (ROE) 

Rasio Tangibilitas (TAS) 

Pertumbuhan Penjualan (SLG) 

Laba dan Rugi 

Pembayaran Dividen 

Persistensi Laba 

Total Akrual (MA1) 

Manajemen Laba (MA2) 

Industri 
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H1 : Mandatory Corporate Governance Disclosure berpengaruh signifikan 

terhadap Akurasi Harga Saham 

H2 :Voluntary Corporate Governance Disclosure berpengaruh signifikan 

terhadap Akurasi Harga Saham 

 


