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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  Penelitian 

Saham dapat mewakili atau melambangkan kepemilikan seseorang atas 

suatu perusahaan yang bersifat terbuka. Semakin besar saham yang kita beli hak 

kepemilikan kita terhadap perusahaan tersebut semakin besar dan sebaliknya. 

Nilai harga saham dijadikan sebagai sebuah pertimbangan yang penting bagi 

investor sebelum melakukan investasi di pasar modal. Jika harga saham sebuah 

perusahaan tinggi, melambangkan perusahaan tersebut memiliki nilai yang bagus 

di mata masyarakat atau pasar. Namun, jika harga saham perusahaan tersebut 

rendah, melambangkan perusahaan tersebut dinilai kurang oleh masyarakat atau 

para investor di pasar.  

Laporan keuanganjmenjadijsalah satu sumberjinformasi bagi investor dan 

harus disajikan dengan lengkap, transparan dan dapat dipercaya. Selain informasi 

pada laporan tahunan, informasi dari luar juga dapat mempengaruhi pergerakan 

harga saham. Hal tersebut terjadi ketika informasi pada laporan tahunan 

perusahaan tersebut dianggap tidak berkualitas atau tidak dapat dipercaya 

sehingga investor akan menggunakan informasi dari luar untuk mengambil 

keputusan. Ketika investor menggunakan informasi dari luar dalam pengambilan 

keputusan, maka harga saham yang terbentuk tidak sebanding kinerja perusahaan 

yang disajikan pada laporan keuangan.  

Perubahan harga saham merefleksikan adanya informasi baru diluar 

perusahaan mengenai prospek sebuah perusahaan. Penelitian tentang sinkronisitas 

harga saham membahas tentang seberapa besar informasi spesifik perusahaan 

dapat mencerminkan harga saham perusahaan tersebut. Semakin banyak informasi 

laporan keuangan perusahaan mencerminkan pada harga saham perusahaan maka 

tingkat sinkronisitas harga saham akan semakin rendah dan sebaliknya.  

Ada dua penelitian yang menjelaskan hubungan antara informasi harga 

saham dan hasil perusahaan. Penelitian pertama mengkaji dampak regulasi dan 

struktur kelembagaan terhadap informasi harga saham. Misalnya, Morck et al., 

(2000) melaporkan bahwa pasar yang kurang berkembang memiliki sinkronisitas 
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harga saham yang lebih tinggi, sementara Ben-Nasr & Cosset (2014) menemukan 

bahwa kepemilikan negara terkait dengan informasi harga saham yang rendah, 

dan dampaknya diperbesar jika negara tersebut memiliki hak politik rendah. 

Penelitian ini dikaitkan denganxperlindunganxhukumxyang buruk untuk 

pemegangxsahamxminoritas, sedangkan penelitian yang kedua adalah seperti 

yang dicontohkan oleh Jin & Myers (2006) memberikan bukti untuk membangun 

hubungan antara pemburaman laporan keuangan dan informasi harga saham yang 

rendah atau sinkronisitas harga saham tinggi. Bukti penelitian juga menunjukkan 

bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik menghadapi masalah agensi 

(Boubakri, Guedhami, Mishra, & Saffar, 2012). 

Krisis subprime mortgage yang memicu krisis keuangan global terakhir di 

Indonesia 2008 menyebabkan panggilan yang kuat oleh regulator dunia untuk 

investor institusi untuk bermain aktif peran monitoring. Khususnya di Malaysia, 

Komisi Sekuritas dan Komite Putrajaya telah menetapkan praktik terbaik untuk 

pemantauan kelembagaan untuk kode tata kelolanya di Indonesia. Teori agensi 

mengandaikan perilaku oportunistik itu di atas manajer dapat dibatasi melalui 

pemantauan yang efektif oleh investor institusi (Jensen & Meckling, 1976). Heng 

& Zhang (2013) menemukan hubungan institutional monitoring dengan 

sinkronisitas harga saham yang rendah karena mereka dapat mengurangi ekstraksi 

manajer pada arus kas perusahaan, sementara Benjamin, Zain, & Wahab (2016) 

menemukan bahwa institusional investor dapat membatasi kemampuan untuk 

mengambil alih kekayaan pemegangxsahamxmelalui pembayaranxdividen yang 

lebih tinggi di perusahaan berkoneksi politik.  

Investor akan menggunakan informasi baru dari luar dalam pengambilan 

keputusan ketika perusahaan menyajikan laporan keuangan yang tidak berkualitas 

atau tidak dapat diandalkan bagi investor. Dengan demikian, return perusahaan 

akan naik dan turun sesuai dengan return pasar karena investor tidak 

menggunakan informasi spesifik dalam laporan tahunan perusahaan dan 

menyebabkan tingginya sinkronisitas harga saham. Sinkronisitas harga saham 

dikatakan tinggi ketika return perusahaan berbeda dengan dengan return pasar 

karena investor menggunakan informasi spesifik perusahaan sehingga return 
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perusahaan akan naik dan turun sesuai dengan kinerja perusahaan bukan sesuai 

dengan informasi dari eksternal.  

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi sinkronisitas harga 

saham. Misalnya pada penelitian Piotroski, Wong, & Zhang (2015) menyatakan 

bahwa perusahaan yang berkoneksi politik mempunyai motif untuk menahan atau 

menguburkan penyajian informasi negatif perusahaan pada laporan keuangan 

guna menjaga nama baik perusahaan dan perlindungan terhadap investor. 

Perusahaan dengan kepemilikan institusional tinggi memiliki tingkat sinkronisitas 

saham yang rendah karena investor institusional menggunakan hak secara efektif 

untuk memastikan transparansi laporan keuangan yang disajikan (Lyimo, 2014).  

Penelitian yang dilakukan oleh Wen, Yuan, & Zhou (2019) memperoleh 

hasil bahwa variabel ukuran perusahaan terdapat pengaruh secara signifikan 

positif dengan variabel sinkronisitas harga saham. Semakin besar ukuran 

perusahaan maka semakin tinggi tingkat sinkronisitas harga saham. Faktor lain 

seperti Return On Equity (ROE) dan leverage juga memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap sinkronisitas harga saham (Gul, Kim, & Qiu, 2010). 

Dilihat dari paparan dan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk menulis 

sebuah karya ilmiah dan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Koneksi 

Politik, Kepemilikan Institusional, ROE, Ukuran Perusahaan dan Leverage 

terhadap Sinkronisitas Harga Saham”. 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

Investor akan mengambil keputusan untuk berinvestasi dengan bantuan 

informasi internal perusahaan seperti laporan keuangan perusahaan tersebut 

ataupun informasi diluar perusahaan. Investor akan menggunakan informasi 

internal perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan 

ketika investor percaya bahwa laporan keuangan tersebut transparan, terbuka, dan 

sesuai keadaan internal perusahaan tersebut. Dan sebaliknya jika investor tidak 

yakin dengan informasi yang disampaikan pada laporan keuangan perusahaan 

tersebut, maka investor akan mengambil keputusan berdasarkan informasi dari 

luar perusahaan. Perbedaan informasi yang digunakan investor dalam 
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pengambilan keputusan tersebut dapat menyebabkan terjadinya sinkronisitas 

harga saham tinggi ataupu rendah (Gul et al., 2010). 

Sinkronisitas harga saham akan meningkan ketika investor menggunakan 

informasi luar perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi. Contohnya 

ketika laba pada laporan laba rugi perusahaan menunjukkan angka laba meningkat 

setiap periode tetapi harga saham menunjukkan angka menurun meskipun laba 

perusahaan dinyatakan meningkat terus menerus. Kondisi tersebut menyebabkan 

dibutuhkan sinkronisitas harga saham yang tinggi karena perbedaan antara 

informasi yang disediakan perusahaan dengan harga saham perusahaan pada pasar. 

Dan juga sebaliknya, sinkronisitas harga saham akan rendah ketika investor 

menggunakan informasi yang disediakan pada laporan keuangan dalam 

pengambilan keputusan. Contohnya ketika laba perusahaan meningkat setiap 

periode dan harga saham juga ikut meningkat setiap periode yang menimbukan 

sinkronisitas harga saham rendah karena dua informasi tersebut naik ataupun 

turun bersamaan (Hasan, Song, & Wachtel, 2014).  

Penelitian ini akan berfokus pada sampel perusahaan indeks LQ45. 

Perusahaan indeks LQ45 terkenal sebagai perusahaan yang memiliki likuiditas 

tinggi, prospek bagus, keuangan yang baik, dan frekuensi perdagangan yang 

tinggi. Hal tersebut merupakan salah satu alasan bagi investor tertarik untuk lebih 

memilih berinvestasi pada perusahaan pada indeks LQ45 ini dan menjadi alasan 

penulis untuk memilih fokus pada indeks tersebut.  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berikut ini merupakan beberapa pertanyaan yang digunakan untuk 

mendukung proses penelitian, antara lain:  

1. Adakah hubungan secara signifikan antara koneksi politik dan 

sinkronisitas harga saham? 

2. Adakah hubungan secara signifikan antara kepemilikan institusional dan 

sinkronisitas harga saham? 

3. Adakah hubungan secara signifikan antara ROE dan sinkronisitas harga 

saham? 
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4. Adakah hubungan secara signifikan antara ukuran perusahaan dan 

sinkronisitas harga saham? 

5. Adakah hubungan secara signifikan antara leverage dan sinkronisitas 

harga saham? 

6. Apakah hubungan secara signifikan antara skewness dan sinkronisitas 

harga saham? 

7. Adakah hubungan secara signifikan antara kurtosis dan sinkronisitas 

harga saham? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berikut ini merupakan tujuan adanya penelitian ini, antara lain:  

1. Untuk mengetahui atau meneliti adakah hubungan signifikan antara 

koneksi politik dengan sinkronisitas harga saham. 

2. Untuk mengetahui atau adakah hubungan signifikan antara kepemilikan 

institusional dengan sinkronisitas harga saham.  

3. Untuk mengetahui atau meneliti adakah hubungan signifikan antara ROE 

dengan sinkronisitas harga saham. 

4. Untuk mengetahui atau meneliti adakah hubungan signifikan antara 

ukuran perusahaan dengan sinkronisitas harga saham. 

5. Untuk mengetahui atau meneliti adakah hubungan signifikan antara 

leverage dengan sinkronisitas harga saham. 

6. Untuk mengetahui atau meneliti adakah hubungan signifikan antara 

skewness dengan sinkronisitas harga saham. 

7. Untuk mengetahui atau meneliti adakah hubungan signifikan antara 

kurtosis dengan sinkronisitas harga saham. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya karya ilmiah ini, diharapkan dapatxmemberikan manfaat 

terhadapxbeberapa pihak, seperti berikut ini.  

1. Akademisi 
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Melalui karya ilmiah ini, semoga dapat menambah wawasan serta 

pengetahuan bagi para akademisi dalam penelitian mengenai variabel 

sinkronisitas harga saham.  

2. Manajemen Perusahaan  

Melaluixxpenelitianxxinixxdiharapkanxxdapat membantu manajemen 

perusahaanxxdalam mempertimbangkan keputusan manajemen serta 

dijadikan sebagai masukan sebelum membuat sebuah keputusan 

keuangan perusahaan. Penelitian pada karya ilmiah juga bisa menjadi 

gambaran keadaan perusahaan lain yang mungkin menjadi hal positif 

yang dapat dipelajari serta hal negatif yang harus dihindari.  

3. Investor  

Para investor dapat menggunakan serta mempelajari informasi 

perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan investasi agar dapat 

membantu para investor dalam menentukan pilihan investasi terbaik. 

Penelitian ini dapat dijadikan masukan serta penambahan wawasan 

dalam hal investasi sebelum investor memutuskan menanamkan modal 

pada sebuah perusahaan agar dapat mendatangkan untung yang lebih 

aman, cepat, dan berjangka panjang.  

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Berikut ini terdapat beberapa manfaat adanya penelitian ini bagi beberapa 

pihak eksternal, antara lain:  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab 1 adalah bagian awal dari penelitian yang terdiri dari penjelasan 

latar belakang untuk memilih topik atau variabel untuk dijadikan 

manfaat penelitian bagi pihak lain seperti akademisi, investor, dan 

manajemen perusahaan. 

BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Dalam bab ini, definisi variabel dependen dijelaskan dengan diikuti 

oleh model penelitian sebelumnya yang merupakan penelitian yang 

dilakukan orang lain pada variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini. Selain itu, terdapat juga penjelasan mengenai pengaruh 
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variabel independen terhadap variabel dependen dan menyimpulkan 

formulasi model penelitian dan hipotesis.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari model penelitian yang akan dilakukan, objek 

penelitian, bagaimana mengukur variabel operasional, teknik 

pengumpulan data, metode analisis data yang terdiri dari statistik 

deskriptif, tes outlier, regresi data panel, memilih model terbaik 

melalui uji chow dan hausman, uji t, serta uji F dalam penelitian ini. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini, hasil tes ditampilkan pada data yang telah 

dikumpulkan sesuai dengan objek penelitian dan bagaimana 

mengukur variabel yang dijelaskan dalam bab 3. Singkatnya, dapat 

dikatakan bahwa bab 4 berisi hal-hal yang dijelaskan dalam bab 3 

yang telah disesuaikan dengan variabel dan objek penelitian telah 

ditentukan. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 Dalam bab ini, terdapat kesimpulan atas hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam melakukan 

penelitian serta rekomendasi kepada peneliti berikutnya.  
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