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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Sinkronisitas Harga Saham 

Variabel dependen yang dipilih pada penelitian ini adalah variabel 

sinkronisitas harga saham. Sinkronisitas harga saham didefinisikan sebagai sejauh 

mana pengembalian pasar menjelaskan variasi dalam tingkat pengembalian saham 

perusahaan (Piotroski & Roulstone, 2016). Sinkronisitas harga saham digunakan 

sebagai ukuran jumlah relatif dari informasi perusahaan yang tercermin dalam 

pengembalian harga saham (Morck, Yeung, & Yu, 2000). Semakin tinggi tingkat 

sinkronisitas harga saham menunjukkan semakin rendahnya informasi perusahaan 

yang dicerminkan pada harga saham di pasar (Purwoto, 2011).  

Menurut Ryanto (2017), sinkronisitas harga saham merupakan sebuah 

ukuran seberapa banyak informasi perusahaan yang dicerminkan dalam harga 

saham. Semakin tinggi tingkat sinkronisitas menunjukkan semakin sedikit 

informasi perusahaan yang digunakan investor dalam pengambilan keputusan.  

Sebaliknya, semakin rendah sinkronisitas harga saham menggambarkan semakin 

banyak informasi perusahaan yang digunakan investor dalam pengambilan 

keputusan.  

Sinkronisitas harga saham mengacu pada sejauh mana harga saham 

naik dan turun secara bersamaan (Du, Hao, & Xu, 2007).  Tingkat sinkronisasi 

harga saham yang tinggi mencerminkan lebih banyak kesamaan mengenai 

informasi luar perusahaan dengan harga saham perusahaan dibandingkan 

informasi internal perusahaan dengan harga saham dan sebaliknya (Kun, B, & Hu, 

2018).  Fenomena bahwa harga saham perusahaan bergerak dengan indeks pasar 

disebut sinkronisitas harga saham (Liu, 2015).  

Pada negara berkembang akan memiliki sinkronisasi harga saham yang 

lebih tinggi karena disebabkan oleh dua faktor. Pertama, banyak pasar pada 

negara berkembang memiliki peraturan pengungkapan laporan keuangan yang 

berkualitas serupa dengan yang ada di pasar negara maju, namun peraturan ini 

sering tidak sepenuhnya ditegakkan (Ball, 2001). Kedua, struktur kepemilikan 

perusahaan di pasar negara berkembang dicirikan dengan kepemilikan yang 
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terkonsentrasi oleh anggota keluarga ataupun pemerintah sehingga informasi 

negatif tentang perusahaan bisa saja tidak diungkapkan dalam laporan keuangan 

yang menyebabkan laporan tahunan yang disediakan tidak berkualitas, tidak 

transparan, dan tidak dapat diandalkan oleh investor  (Gul et al., 2010).  

Tingkat sinkronisasi harga saham dapat dijelaskan sebagai pergerakan 

naik dan turun dari saham perusahaan terhadap pengembalian pasar. Semakin 

banyak informasi perusahaan yang berkualitas dan dapat dipercaya diungkapkan 

ke pasar, investor akan menggunakan informasi perusahaan dalam membuat 

keputusan investasi yang akan menyebabkan tingkat sinkronisitas harga saham 

rendah. Namun, jika perusahaan tidak terbuka atau tidak transparan dalam 

mengungkapkan informasi keuangan, pasar akan membutuhkan informasi dari 

luar perusahaan dalam membuat keputusan investasi sehingga tingkat 

sinkronisitas akan menjadi tinggi karena pengembalian yang dihasilkan oleh 

perusahaan akan menyesuaikan dengan peningkatan pengembalian pasar yang 

menggunakan informasi dari pihak luar perusahaan (Ryanto, 2017). 

2.2 Model Penelitian Terdahulu  

Penelitian mengenai sinkronisitas harga saham telah banyak diteliti oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya. Model penelitian terdahulu yang meneliti tentang 

hubungan volatilitas pasar saham dan ukuran perusahaan dengan sinkronisitas 

harga saham pernah dilakukan oleh Cheng, Lim, Sing, & Wang  (2017) dengan 

menggunakan data empiris untuk 40 negara. Penelitian ini memberikan hasil 

bahwa volatilitas pasar saham dan ukuran perusahaan berhubungan secara 

signifikan terhadap  sinkronisitas harga saham.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model pengaruh Votalitas Pasar Saham dan Ukuran Perusahaan pada 

Sinkronisitas Harga Saham, sumber: (Cheng et al., 2017)). 
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bursa efek Teheran. Penurunan biaya audit secara abnormal atau dibawah harga 

normal menyebabkan investor ragu terhadap laporan yang disajikan meskipun 

sudah diaudit karena dianggap auditor tidak sebanding dengan auditor lainnya 

yang dibiayai lebih mahal. Hasil penelitian membuktikan adanya hubungan yang 

signifikan negatif antara sinkronisasi harga saham dan biaya audit abnormal. 

Sebuah penelitian yang dilakukan Farooq, Ahmed, & Bouaddi, (2018) 

dengan menyelidiki apakah sinkronisitas harga saham mengandung informasi 

mengenai volatilitas pasar saham di masa depan. Mereka menemukan hubungan 

positif secara signifikan antara sinkronisitas harga saham dan volatilitas pasar 

saham selama periode antara tahun 2005 dan 2010. Mereka menunjukkan bahwa, 

apakah saham bergerak bersama ke bawah atau bergerak naik, menyebabkan 

volatilitas pasar saham naik secara signifikan. Hasil mereka signifikan di semua 

pasar. Mereka juga menunjukkan bahwa komponen volatilitas sinkron dapat, 

kadang-kadang, benar-benar menjelaskan volatilitas pasar saham. Selain itu, 

mereka juga menunjukkan bahwa dampak guncangan tak terduga terhadap 

volatilitas pasar saham adalah meningkatnya fungsi sinkronisitas harga saham.  

Song (2015) melakukan penelitianxmengenai pengaruhxxkebijakan 

pengungkapan akuntansi perusahaan terhadap sinkronisitas hargaxsaham dan 

resiko crash saham. Penelitian ini menggunakan sampel termasuk 13 pasar negara 

berkembang. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pengungkapan akuntansi 

berpengaruh terhadap sinkronisitas harga saham dan resiko crash saham.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Tas dan Tan (2016) menyelidiki 

hubungan tata kelola perusahaan serta kepemilikan asing pada aliran informasi 

khusus perusahaan untuk harga saham di Turki. Penelitian ini menguji adakah 

hubungan antara tata kelola, kepemilikan, dan sinkronisitas harga saham yang 

menggambarkan transparansi informasi perusahaan di Turki. Peneliti menguji 

pengaruh dualitas CEO, independensi dewan, ukuran dewan, dan kepemilikan 

asing terhadap jumlah informasi perusahaan yang tercermin dalam harga saham 

yang diukur dengan sinkronisitas harga saham untuk perusahaan di Bursa Istanbul 

100 Index selama periode 2009 sampai dengan 2014. Para peneliti menemukan 

bahwa dengan tata kelola perusahaan yang lebih baik, dewan direksi yang lebih 

independen, dan kepemilikan asing yang lebih besar akan memperoleh semakin 
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banyak informasi perusahaan tercerminkan dalam harga saham dan menyebabkan 

sinkronisasi harga saham yang rendah. 

Penelitian Liu & Zhang (2018) berfokus pada dampak pengetahuan 

keuangan investor terhadap sinkronisitas harga saham. Mereka berpendapat 

bahwa informasi spesifik perusahaan yang tercermin ke dalam harga saham 

dipengaruhi oleh pengungkapan perusahaan dan interpretasi investor dari 

informasi yang diungkapkan. Literasi keuangan dapat meningkatkan bagaimana 

investor memahami laporan keuangan dan pengungkapan perusahaan yang dapat 

menyebabkan rendahnya sinkronisitas harga saham. Peneliti menemukan bahwa 

sinkronisitas harga saham yang tinggi terjadi di negara-negara dengan tingkat 

literasi keuangan investor yang rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan negatif antara literasi keuangan investor dan 

sinkronisitas harga saham. 

Septiani (2014)xmelakukanxpenelitian tentang pengaruh kualitas akrual, 

kualitas akrual bawaan, pengaruh kualitas akrual diskresioner terhadap 

sinkronisitasxharga saham.xPenelitian ini dilakukan pada 54 perusahaan 

manufaktur. Penelitian ini menggunakanxanalisis regresixberganda. 

Hasilxpenelitian inixxmenunjukkan bahwa kualitasxakrual memiliki nilai positif 

dan efek tidak signifikanxterhadap sinkronisitas harga saham, dan komponen 

kualitas akrual bawaan dan komponen kualitas akrual diskresioner menunjukkan 

arah hubungan negatif tetapi tidak secara signifikan mempengaruhi sinkronisasi 

harga saham. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Pengaruh Kualitas Akrual terhadap Sinkronisitas Harga Saham, 

sumber: Septiani (2014). 
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2.3 Hubungan antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Koneksi Politik terhadap Sinkronisitas Harga Saham 

Mobarak & Purbasari (2005) menunjukkan bahwa perusahaan koneksi 

politik lebih berkemungkinan 6 sampai dengan 22 persen untuk memperoleh 

lisensi perdagangan dibandingkan dengan para pesaing lainnya dan perusahaan 

berkoneksi politik sering menciptakan monopoli dalam industri. Pada sampel 

perusahaan dunia Faccio (2006) menemukan bahwa koneksi politis lebih umum 

dijumpai di negara yang mempunyai tingkat persepsi korupsi yang lebih tinggi.  

Perusahaanadapatamempunyaiakoneksi politik dengan berbagai cara, 

seperti: pemilik memiliki hubungan istimewa dengan anggota politisi, sumbangan 

politik, masuknya dewan perusahaan yang berpengalaman politik, dan sebagainya. 

Claessens, Feijen, & Laeven (2008) menunjukkan bahwa perusahaan berkoneksi 

politik mengalami retun saham yang lebih tinggi. Faccio, Masulis, & Mcconnell 

(2006) menunjukkan bahwa ketika mengalami kesulitan finansial, perusahaan 

berkoneksi politik mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk mendapatkan 

bantuan pemerintah.  

Terbatasnya informasi pada perusahaan berkoneksi politis akan 

membuat investor luar menjadi kurang mempunyai alasan spesifik perusahaan 

yang berguna dalam membantu penilaian dan perdagangan saham. Sementara itu, 

berbagai berita ekonomi masih tetap terserap pada harga saham sehingga relatif 

lebih besar dalam menjelaskan keseluruhan variasi retum saham. Dalam hal ini, 

sinkronisitas harga saham meningkat dengan semakin buram perusahaan (Jin & 

Myers, 2006). Dengan demikian, harga saham perusahaan berkoneksi politis 

seharusnya bergerak semakin sinkron dengan pergerakan pasar atau makro 

ekonomi.  

 Piotroski, Wong, & Zhang (2015) menemukan hubungan politik 

perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan dalam risiko crash harga 

saham setelah peristiwa politik nasional berlangsung di Cina, karena perusahaan 

menahan berita buruk secara temporal demi karir politisi mereka yang terhubung. 

Peneliti berpendapat bahwa koneksi politik dapat mendorong perusahaan yang 

terhubung untuk melepaskan tetapi tidak menimbun berita buruk pada waktu 

normal dan dengan demikian mengurangi crash masa depan perusahaan tersebut. 
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Karena peristiwa crash harga biasanya akan menghasilkan selektif pengawasan 

regulasi di Cina dan dengan demikian menjadi mahal untuk berafiliasi politik 

perusahaan dan politisi mereka yang terhubung (Piotroski et al., 2015). Terlebih 

lagi, peneliti mencoba mengklasifikasikan koneksi politik ke dalamnya dua tipe 

berbeda yaitu koneksi dengan pejabat pemerintah dan koneksi dengan anggota 

Kongres Rakyat dan Rakyat Konferensi Konsultasi Politik, dan berpendapat 

bahwa efek dari koneksi politik dapat bervariasi sesuai dengan jenis politik 

koneksi.  Melalui penelitian itu, mereka menunjukkan bahwa koneksi politik 

adalah saluran khusus yang dilalui pemerintah dengan signifikan pengaruh pada 

pasar saham di China (Luo, Gong, Lin, & Fang, 2016). 

 Hasil penelitian hubungan positif antara koneksi politik dan 

sinkronisitas harga saham juga didukung oleh Tang et al. (2011) yang di 

disebutkan dalam artikel Lee & Wang (2017) menemukan hubungan positif antara 

koneksi politik dan sinkronisitas harga saham di Cina. Mereka menjelaskan 

hubungan politik itu mungkin mengarah pada opasitas keuangan karena kegiatan 

antara perusahaan yang terhubung dan pemerintah sering nonpublik atau tidak 

dapat diungkapkan.  

Luo, Gong, Lin, & Fang (2016) mencoba mengklasifikasikan koneksi 

politik menjadi dua macam yaitu koneksi dengan pejabat pemerintah dan koneksi 

dengan anggota Kongres Rakyat dan Rakyat Konferensi Konsultasi Politik. Hasil 

penelitian menemukan bahwa efek dari koneksi politik dapat bervariasi sesuai 

dengan jenis koneksi politik. Pada penelitian tersebut, mereka menunjukkan 

bahwa koneksi politik adalah saluran khusus yang dilalui pemerintah dengan 

signifikan pengaruh pada pasar saham di China. 

Penelitian ini menemukan hubungan positif antara koneksi politik dan 

sinkronisitas harga saham di China. Mereka menjelaskan hubungan politik 

tersebut mungkin mengarah pada opasitas keuangan karena kegiatan antara 

perusahaan yang terhubung dan pemerintah sering nonpublik atau tidak dapat 

diungkapkan.  

Penelitian yang sama menunjukkan hasil pengaruh positif antara koneksi 

politik dan sinkronisitas harga saham dilakukan Li, Qiao, & Zhao (2018). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel koneksi politik berhubungan positif 
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dengan sinkronisitas harga saham perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa 

perusahaan yang terhubung secara politis menghindari pengungkapan informasi 

keuangan yang lengkap dan mengarah pada harga saham yang kurang informatif.  

Hasil penelitian yang berbeda dengan peneliti sebelumnya ditemukan 

oleh Kusnadi & Srinidhi (2018) dengan menggunakan sampel perusahaan 

internasional dari 28 negara, mereka menyimpulkan bahwa terdapat hubungan 

tidak signifikan antara koneksi politik dan sinkronisitas harga saham. Pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik akan signifikan positif jika 

perusahaan berada pada negara yang dicirikan oleh kualitas kelembagaan yang 

rendah seperti tingkat korupsi tinggi, negara-negara dengan akses rendah ke pasar 

modal, dan negara-negara dengan penetrasi media uang rendah.  

 

2.3.2 Kepemilikan Institusional terhadap Sinkronisitas Harga Saham 

Investor institusional umumnya dianggap sebagai investor yang 

terinformasi. Mereka memiliki akses ke sumber daya informasi yang tidak 

dimiliki investor individu, dan tim mereka termasuk staf penelitian profesional. 

Keuntungan-keuntungan ini dapat membuat penilaian mereka terhadap 

perusahaan lebih akurat daripada investor individu sehingga dapat meningkatkan 

kuantitas informasi tingkat perusahaan yang terkandung dalam harga saham. 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa investor institusional dapat 

mempengaruhi proses penetapan harga saham dan transaksi mereka berkontribusi 

dalam menambah informasi spesifik ke dalam harga saham.  

Chung & Zhang (2011) menemukan bahwa pemantauan institusional 

yang aktif dikaitkan dengan penunjukan direktur independen dan kompeten di 

dewan dan komite audit, sementara Chen, Harford, & Li (2007) menyarankan 

bahwa pemantauan institusional terkait dengan pengumpulan informasi spesifik 

perusahaan. Oleh karena itu, pemantauan aktif membatasi kemampuan manajer 

puncak untuk menangkap arus kas perusahaan, sehingga mengurangi 

sinokronisitas harga saham. Menyadari potensi peran pemantauan investor 

institusi, Efek Komisi Malaysia mengeluarkan rekomendasi tentang peran tata 

kelola perusahaan investor institusional pada tahun 2014 (Tee, 2017). 
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Investor institusional secara efektif menjalankan hak kepemilikan 

mereka untuk memastikan berfungsinya dewan direksi, meningkatkan 

transparansi dan keterbukaan informasi ke pasar (Tee, 2017). Lebih lanjut, 

investor institusional diharapkan meningkat intensitas pemantauan mereka pada 

perusahaan POLCON karena mereka dianggap terganggu oleh parah masalah 

keagenan dan diteliti dengan cermat oleh media, politisi dan investor publik 

(Benjamin et al., 2016; Boubakri et al., 2012). Setiap berita yang mencerminkan 

ketidakmampuan upaya pemantauan investor institusi akan membahayakan 

reputasi mereka di mata mereka investor (Chowdhury & Wang, 2009; Shin & Seo, 

2011).  

Penelitian lainnya dilakukan oleh Lyimo & Jain (2014). Berdasarkan 

hasil penelitian, investor institusional memiliki kuasa untuk memperoleh 

informasi spesifik perusahaan dari para manajer sehingga semakin banyak 

investor institusional dapat meningkatkan informasi spesifik perusahaan kedalam 

hargaxsaham perusahaan yang menyebabkan sinkronisitasxhargaxsaham rendah 

(Johnston, 2009).  

Hasil yang sama juga ditemukan oleh Haghighat, Farhangzadeh, & 

Haghighat (2015) bahwa kepemilikan institusional secara signifikan negatif 

mempengaruhi sinkronisitas harga saham. Hal ini dikarenakan transaksi 

institusional meningkatkan aliran informasi perusahaan kedalam harga saham 

individu. Hasil ini konsisten dengan teori Jin & Myers (2006) bahwa informasi 

perusahaan yang terbatas menyebabkan sinkronisitas harga saham yang tinggi.  

2.3.3 ROE terhadap Sinkronisitas Harga Saham 

Ketika investor ingin berinvestasi, hal utama yang diperhatikan adalah 

kinerja keuangan. Baik dan buruknya kinerjaxkeuangan suatuxperusahaan dapat 

diukur dengan rasio keuangan salah satunya adalah ROE. Investor akan 

berinvestasi jika menurutnya akan memperoleh dividen atau keuntungan dan 

angka laba adalah dasar untuk menentukan dividen. Namun apabila ROE 

perusahaan tidak menghasilkan nilai bagus atau bahkan minus yang artinya 

perusahaan mengalami kerugian, maka investor akan menggunakan informasi 

eksternal dalam pengambilan keputusan (Silviana & Rocky, 2013). 

Juniyanti. Analisis Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional,  Return on Equity, Ukuran Perusahaan, 
dan Leverage terhadap Sinkronisitas Harga Saham. 
UIB Repository©2020



16 

 

Universitas Internasional Batam 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haghighat et al. (2015) 

menemukan hubungan signifikan negatif antara ROE dan sinkronisitas harga 

saham. Hal ini disebabkan oleh penurunan ROE akan mengakibatkan keraguan 

investor dan investor akan mencari informasi eksternal. Hasil yang sama didukung 

oleh Dai, Lu, Yang, & Zheng (2018); Lee & Wang (2017); Tangut (2017); 

Watanabe, Imhof, & Tartaroglu (2019). 

2.3.4 Ukuran Perusahaan terhadap Sinkronisitas Harga Saham 

Ukuran perusahaan pada umumnya mempengaruhixminat investorxdalam 

berinvestasi.xPerusahaanxidengan ukuran besar cenderung memiliki informasi 

eksternal atau informasi di pasar yang banyak. Oleh karena itu, investor 

cenderung menggunakan informasi yang beredar di pasar untuk menjadi bahan 

pertimbangan dalam investasi yang dilakukan (Kim & Shi, 2012). 

Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Santana, Sarquis, Lourenno, 

Salotti, & Murcia (2014). Ukuranxiperusahaan berhubungan secara signifikan 

positif terhadap sinkronisitas harga saham. Perusahaan besar akan lebih menarik 

perhatian sehingga memiliki informasi diluar perusahaan lebih banyak dan 

menyebabkan sinkronisitas harga saham meningkat karena investor lebih memilih 

menggunakan informasi dari luar perusahaan dalam membuat keputusan.  

Lehn et al. (2003) berpendapat bahwa ukuran perusahaan merupakan 

penentu penting dari ukuran dan struktur dewan. Mereka menyadari bahwa ukuran 

perusahaan berhubungan langsung dengan ukuran dan berlawanan dengan 

proporsional yang memberi peluang ke perkembangan, secara mendalam 

merepresentasikan berlawanan dengan ukuran perusahaan dan berhubungan 

langsung dengan peluang perkembangan. Dengan demikian, ukuran perusahaan 

dapat memberi pengaruh performa perusahaan. 

2.3.5 Leverage terhadap Sinkronisitas Harga Saham 

Leverage sebagai total utang terhadap total rasio aset untuk tahun fiskal. 

Leverage tinggi memaparkan perusahaan terhadap risiko keuangan yang lebih 

besar. Berdasarkan hasil penelitian Gul et al. (2010), dinyatakan terdapat 

hubungan secara signifikan positif antara leverage dan sinkronisitas harga saham. 

Hal ini disebabkan oleh keraguan investor dalam pengambilan keputusan ketika 

perusahaan memiliki leverage yang tinggi sehingga investor membutuhkan 
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informasi dari luar untuk dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan. Oleh 

karena itu, dengan meningkatnya leverage maka sinkronisitas harga saham juga 

akan meningkat. 

Santana et al. (2014) menemukan bahwa leverage memiliki hubungan 

signifikan positif terhadap sinkronisitas harga saham. Perusahaan bursa efek Sao 

Paulo, Brasil pada tahun 2005 sampai dengan 2012 merupakan data yang 

digunakan pada penelitian ini. Hasil penelitian menyatakan perusahaan leverage 

tinggi akan mengalami sinkronisitas harga saham yang tinggi juga. Hal ini 

disebabkan para investor mengandalkan informasi dari luar dalam pengambilan 

keputusan. Hasil penelitian yang sama didukung oleh Rut & Darmawan (2019); 

Kan & Gong, (2017); Kusnadi & Srinidhi (2018). 

2.3.6 Skewness dan Kurtosis terhadap Sinkronisitas Harga Saham 

 Skew atau skewness merupakan laba mingguan spesifik perusahaan 

untuk tahun fiskal t. Sedangkan, Kurt atau kurtosis adalahpengembalian mingguan 

spesifik perusahaan untuk tahun fiskal t. Menurut Hutton, Marcus, & Tehranian 

(2009) dan Jin & Myers (2006) kurtosis dan skewness dari pengembalian 

mingguan saham digunakan untuk menghitung tingkat sinkronisitas harga saham.  

 Jin & Myers (2006) mencatat bahwa skewness yang lebih rendah berarti 

bahwa ada sejumlah besar outlier negatif dalam distribusi pengembalian, dan 

mereka menunjukkan kemiringan itu berhubungan negatif dengan sinkronisitas 

harga saham. Kurtosis yang lebih tinggi dapat diartikan sebagai akibat dari 

penyimpangan data. Hutton et al. (2009) berpendapat bahwa peristiwa 

penyimpangan itu akan cenderung melemahkan hubungan antara pengembalian 

perusahaan dan pengembalian pasar. Hal itu menyebabkan terjadinya hubungan 

positif antara kurtosis dan sinkronisitas harga saham. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Modelxipenelitian ini merupakan model penelitianxiterdahulu yang 

dilakukanxoleh Tee (2017). Model penelitianxini dapat diilustrasikan pada Gambar 

2.3 berikut.  
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Gambar 2.3 Model Penelitian Pengaruh Koneksi Politik danxiKepemilikan 

Institusionalxterhadap SinkronisitasxHargaxSaham, sumber: Tee (2017). 

Dilihat dari hasil metode penelitian terdahulu yang didukung dengan 

teori-teori dasar maka dirumuskan hipotesis untuk penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

H1:  Koneksi politik berhubungan signifikan positif terhadap sinkronisitas harga 

saham. 

H2:  Kepemilikan institusional berhubungan signifikan negatif terhadap 

sinkronisitas harga saham. 

H3:  ROE berhubungan signifikan negatif terhadap sinkronisitas harga saham. 

H4:  Ukuran perusahaan berhubungan signifikan positif terhadap sinkronisitas 

harga saham. 

H5:   Leverage berhubungan signifikan positif terhadap sinkronisitas harga 

saham. 

H6:  Skewness berhubungan signifikan negatif terhadap sinkronisitas harga 

saham. 

H7:  Kurtosisxberhubungan signifikanxpositif terhadapxsinkronisitas harga saham. 

 

 

Kepemilikan Institusional 

Koneksi Politik 

Sinkronisitas 

Harga Saham 

ROE 

Ukuran Perusahaan 

Leverage 

Skewness 

Kurtosis 

Juniyanti. Analisis Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional,  Return on Equity, Ukuran Perusahaan, 
dan Leverage terhadap Sinkronisitas Harga Saham. 
UIB Repository©2020


