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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1  Teori Keagenan (Agency Theory) 

 Teori keagenan (agency theory) ini mengindikasikan adanya asimetri 

informasi yang terjadi ketika manajer (agent) lebih mengetahui informasi internal 

dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan investor 

(principal). Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer dapat memicu 

untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan 

untuk memaksimumkan tingkat kemakmurannya, sedangkan bagi investor, akan 

sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen, 

karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada. Kondisi inilah yang 

menyebabkan adanya kebijakan-kebijakan  tertentu yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan tanpa sepengetahuan pihak investor (Agustiningsih, 

2009). Maka dari itu diperlukan transparansi laporan keuangan untuk 

melindungi para investor. 

2.1.2 Teori Sinyal  

Teori ini menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk 

memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Dorongan 

perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi 

antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak 

mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang dari pada pihak luar.  
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Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan 

mereka melindungi diri dengan memberikan harga yang rendah untuk 

perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan 

mengurangi asimetri informasi. Salah satu cara untuk mengurangi asimetri 

informasi adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar salah satunya berupa 

informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian 

mengenai prospek perusahaan yang akan datang. (Wahyu, 2007: 209)    

 

2.2     Sinkronitas Harga Saham.  

Harga saham suatu perusahaan tergantung pada demand dan supplay. 

Berdasarkan investor rasional jika perusahaan dapat memberikan return yang 

tinggi maka permintaan akan saham tersebut juga akan tinggi. Piotroski dan 

Roulstone (2004) dalam Suganda (2015) mendefinisikan stock return 

synchronicity adalah sejauh mana returns pasar dan industri menjelaskan returns 

saham pada level perusahaan (firm-level). Sinkronitas harga saham menunjukkan 

jumlah relatif dari informasi firm-specific versus informasi market dan industry-

specific yang mempengaruhi harga saham selama tahun fiskal. Jing (2007:52) 

menyatakan semakin rendah sinkronitas harga saham maka semakin banyak 

informasi spesifik perusahaan tercermin dalam harga saham.  

Menurut Zettira (2016) informasi pasar dan informasi industri merupakan 

informasi umum yang membuat harga saham menjadi sinkron (R²). Terjadinya 

return saham di pasar yang disebabkan oleh adanya informasi umum disebut 

dengan sinkronisasi harga saham. 
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Terdapat beberapa penelitian menggunakan sinkronitas harga saham untuk 

mengukur informasi spesifik yang tercermin dalam harga saham dan 

mengaitkannya dengan alokasi modal, keputusan investasi serta perlindungan 

investor. Seperti yang dilakukan Morck et al. (2000) yang menyimpulkan bahwa 

returns saham lebih sinkron dinegara ekonomi berkembang dibandingkan dengan 

negara maju dan temuan ini berhubungan dengan perkembangan di negara-negara 

tersebut. Pasar modal di negara berkembang dianggap kurang berfungsi sebagai 

prosesor informasi dan kurang efisien dibandingkan dengan negara maju. 

Wurgler (2000) dalam Suganda (2015) yang menemukan bahwa negara 

dengan pasar modal yang menghargai informasi spesifik pada harga saham 

individual (sinkronitas harga yang rendah) menunjukkan alokasi modal yang 

lebih baik. Karena jika harga saham lebih informatif, maka investor akan lebih 

terbantu dalam menilai saham yang baik dan yang buruk. Chung (2007) 

menemukan negara dengan tingkat perlindungan investor yang rendah tingkat 

sinkronitasnya tinggi. 

Sinkronitas ini diukur dengan  melihat transformasi logaritmik R
2
 
dari 

suatu market pricing model, contoh: Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

Semakin rendah (tinggi) sinkronitas harga saham (stock price synchronicity) /R
2
 

menunjukkan semakin banyak (sedikit) informasi firm-specific yang ter-impound 

pada harga saham.  
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2.3       Konsep Akrual dan Kualitas Akrual  

Banyak investor menilai kinerja suatau perusahaan berdasarkan laba yang 

dilaporkan oleh perusahaan tersebut. Maka kualitas informasi laba menjadi suatu 

hal yang penting untuk diukur. Menurut Dechow et al. (2010)  kualitas laba yang 

tinggi adalah yang lebih jujur merepresentasikan fitur dari proses earnings 

fundamental perusahaan yang relevan untuk keputusan tertentu yang dibuat oleh 

pembuat keputusan, dimana terdapat tiga fitur yang perlu diperhatikan dalam 

definisi kualitas laba. Pertama, kualitas laba adalah tergantung pada keputusan-

relevansi informasi. Kedua, jumlah kualitas laba yang dilaporkan tergantung pada 

informasi kinerja keuangan perusahaan dan aspek lain. Ketiga, kualitas laba 

secara bersama-sama ditentukan oleh relevansi kinerja keuangan yang mendasari 

untuk keputusan dan dengan kemampuan sistem akuntansi untuk mengukur 

kinerja. 

Kualitas informasi laba dapat dibagi kedalam dua golongan pengukuran, 

pertama pengukuran kualitas informasi laba yang berkaitan dengan kedekatan 

hubungan antara laba dan arus kas dalam hal ini yaitu kualitas akrual (accrual 

quality) dan perataan laba (smoothness) dan pengukuran yang berkaitan dengan 

daya prediksi laba tahun lalu terhadap laba tahun depan yang dihasilkan, yaitu 

persistensi (persistence) dan prediktabilita (predictability). Dalam penelitian ini 

menggunakan kualitas akrual. 

Akuntansi akrual bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemakai 

mengenai konsekuensi aktivitas usaha terhadap arus kas perusahaan dimasa depan 

secepat mungkin dengan tingkat kepastian yang layak. Hal ini dapat dicapai 
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dengan mengakui pendapatan dan beban saat terjadi tanpa memperhatikan apakah 

terdapat arus kas pada saat yang bersamaan. Penyesuaian akrual dicatat setelah 

membuat asumsi dan estimasi yang layak tanpa mengorbankan keandalan 

informasi akuntansi secara material (Subramanyam, 2010 : 97). 

Menurut penelitian Suganda (2015) Earnings yang disusun secara akrual 

sebenarnya dapat lebih menunjukkan implikasi ekonomi dari transaksi dan 

kejadian yang ada. Akan tetapi, dalam penyusunannya, earnings pada akuntansi 

berbasis akrual tidak terlepas dari estimasi, asumsi, pilihan kebijakan akuntansi 

yang ditentukan oleh pertimbangan manajemen mengandung subjektifitas yang 

tinggi. Banyak literatur mengindikasikan bahwa terdapat trade-off antara 

relevansi dan reliabilitas pada laba (earnings) yang disusun secara akrual.  

Akuntansi berbasis akrual dianggap akan menaikkan relevansi informasi 

pada laporan keuangan namun menyebabkan reliabilitasnya menurun. Keleluasan 

yang dimiliki manajemen dalam pemilihan akrual dapat menyebabkan  distorsi  

pada kegunaan dan kualitas earnings. Fleksibilitas yang dimiliki manajemen ini 

juga ditakutkan secara sengaja dimanfaatkan oleh manajemen untuk melakukan 

manipulasi terhadap earnings (earnings management) karena adanya motif dan 

insentif tertentu dari manajemen tersebut.  

Menurut Surifah (2012)  akrual memberikan informasi tentang arus kas 

masa yang akan datang. Untuk meningkatkan proses akrual bebas dari kesalahan 

estimasi akrual dan laba akan direpresentasi dengan arus kas masa yang akan 

datang. Pengukuran kualitas akrual menggambarkan kemampuan dari akrual 

untuk berubah menjadi arus kas. Semakin berkualitas akrual yang terdapat dalam 
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laporan keuangan, mengindikasikan kemampuan dari perusahaan untuk kepastian 

mengubah akrual menjadi arus kas yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan 

lain yang memiliki kualitas akrual yang rendah (Zettira, 2016).  

Menurut Lyimo (2014) indikator mengukur kualitas laba dapat dibedakan 

menjadi dua. Pertama berfokus pada besarnya akrual dimana besarnya akrual 

sebagai dasar dari perbedaan antara laba dan arus kas bersih operasi seperti salah 

satunya dilakukan oleh Richardson (2003), dan yang kedua berfokus pada 

kesalahan (error) dalam memperkirakan akrual.  

Menurut Belkaoui (2007:202) terdapat beberapa model untuk pengukuran 

akrual diantaranya : 

1. Model Total Akrual  

Pendekatan neraca untuk perhitungan total akrual, TA, adalah sebagai 

berikut: 

Tat = ∆Cat - ∆Casht - ∆CL + ∆DCLt – DEPt 

Dimana ∆Ca adalah perubahan dalam akttiva tahun berjalan ditahun t, ∆Casht 

adalah perubhan dalam kas dan setara kas ditahun t, ∆CL adalah perubahan utang 

tahun berjalan di tahun t dan ∆DCLt adalah perubahan dalam utang termasuk 

utang tahun berjalan di tahun t dan DEPt adalah beban penyusutan dan amortisasi 

dalam tahun t.  

2. Model akrual pilihan  

Terdapat beberapa model akrual pilihan  

a. Model De Angelo  

Porsi pilihan model De Angelo adalah perbedaan antar akrual total 

ditahun peristiwa t disimbolkan dalam aktiva total (At-1) dan akrual 
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bukan pilihan (NDAt). Perhitungan akrual bukan pilihan bergantung pada 

akrual total diperiode seebelumnya (Tat-1) disimpulkan dengan aktiva 

total keseluruhan (At-2) dengan kata lain: 

NDA = Tat-1/ At-2 

b. Model Healy  

Dalam model Healy akrual bukan pilihan (NDAt) adalah nilai rata-rata 

dari total akrual Tat yang dilambangkan dengan aktiva total keseluruhan 

(At-1) dari periode estimasi. Dengan kata lain: 

NDAt = 1 / N ∑Y/ AY-1  

Dimana NDAt adalah akrual bukan pilihan di tahun t yang dinyatakan 

dalam skala dengan aktiva total keseluruhan, n adalah jumlah tahun di 

periode estimas dan y adalah lambang tahun untuk waktu ( t-n, t-n+1,...., 

t-1) termasuk dalam periode estimasi. 

c. Model Jones  

Tujuan utama dari model jones ini adalah untuk mengendalikan pengaruh 

perubahan dalam kondisi perusahaan pada akrual bukan pilihan. Akrual 

bukan pilihan di tahun peristiwa disajikan sebagai berikut: 

NDAt = α1 ( 1/ At-1) + α2 (∆REVt / At-1) + α3 (PPE / At-1) 

Dimana NDA adalah akrual bukan pilihan ditahun t disimbolkan dengan 

aktiva total keseluruhan, ∆REVt adalah pendapatan ditahun t dikurang 

pendapatan ditahun t-1, PPEt adalah aktiva tetap kotor di tahun t, At-1 

adalah aktiva total diakhir tahun t-1 dan α1 α2 α3 adalah parameter spesifik 

perusahaan.   
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Menurut Suganda (2015) terdapat juga beberapa model yang umum 

dipakai secara luas oleh peneliti untuk mengukur kualitas akrual:  

1. Modified Jones Model 

Model ini dikembangkan oleh Dechow et al. (1995) dan 

merupakan modifikasi dari model Jones (1991). Modifikasi dilakukan 

dengan menyesuaikan pertumbuhan pada penjualan kredit yang 

ditunjukkan lewat piutang (∆Rect). Penjualan kredit dianggap sering 

dimanipulasi, sehingga modifikasi ini menambah kekuatan dari model 

Jones untuk menghasilkan residual yang lebih tidak berkorelasi dengan 

penjualan akrual “normal”. 

Acct=a+b1(∆Revt -∆Rect) +b2PPEt+et 

2. Performance Matched Model 

Pada penelitiannya, Kothari et al. (2005) mengontrol tingkat 

normal dari kondisi akrual berdasarkan ROA. Model ini merupakan 

modifikasi dari model  Jones (1991)  dengan menambahkan variabel 

return on asset (ROA) pada model tersebut. Ia ingin mencocokan nilai 

discretionary accrual dengan performa perusahaan yang diproksikan 

dengan return on assets (ROA) karena performa perusahaan yang baik 

dapat mempengaruhi kualitas dari nilai akrual perusahaan. 

TAi,t  = 0 + 1 1/ ASSETi,t-1+ 2 SALESi,t + 3 PPEi,t + 4 ROAi,t + t 
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3. Dechow and Dichev Model 

Model ini dikembangkan oleh Dechow dan Dichev (2002) karena 

melihat  bahwa terdapat hubungan antara arus kas realisasi dengan modal 

kerja sehingga fungsi matching akrual ke arus kas merupakan hal yang 

penting. Model akrual (∆WC) dibuat sebagai fungsi dari arus kas masa 

lalu (CFOt-1), masa sekarang (CFOt), dan masa depan (CFOt+1) karena 

akrual dapat mengantisipasi kas yang akan diterima/dibayar dan dibalik 

ketika kas yang sebelumnya dicatat sebagai akrual diterima/dibayar. 

Standar deviasi dari error (et) inilah yang menjadi proksi earnings 

quality, dengan semakin tinggi nilai error maka semakin rendah pula 

kualitas akrualnya. 

∆WC=a+b1CFOt-1+b2CFOt+b3CFOt+1+et 

 

2.4 Risiko Pasar 

Dalam berinvestasi risiko juga perlu diperhitungkan, biasanya semakin 

tinggi return yang diterima maka semakin besar risiko yang akan ditanggung. 

Menurut Hartono (2015) risiko sering dihubungkan dengan penyimpangan atau 

deviasi dari outcome yang diterima dengan yang diekspektasikan. Risiko ini bisa 

timbul disebabkan kondisi ketika kita melakukan investasi berbeda sepanjang 

perjalanan investasi.    

Menurut Hartono (2015) terdapat risiko sekuritas yang dapat dihilangkan 

dengan membentuk portofolio yang well-diversified disebut dengan risiko 

perusahaan (company risk) atau risiko spesifik (spesific risk) atau risiko unik 

(unique risk) atau risiko yang tidak sistematik (unsystematic risk). Karena risiko 
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ini unik untuk suatu perusahaan, yaitu hal yang buruk terjadi disuatu perusahaan 

dapat di imbangi dengan hal yang baik terjadi di perusahaan lain, maka risiko ini 

dapat dipersivikasi di dalam portofolio. Contoh dari diversifikasi risk adalah 

pemogokan buruh, tuntutan oleh pihak lain, penilitian yang tidak berhasil dan lain 

sebagainya.  

Sebaliknya risko yang tidak dapat di diversifikasikan oleh portofolio 

disebut dengan nondiversifiable risk atau risiko pasar (market risk) atau risiko 

umum (general risk) atau risisko sistematik (systematic risk). Risiko ini terjadi 

karena kejadian-kejadian diluar kegiatan perusahaan, seperti inflasi, resesi dan 

lain sebagainya.  

Risiko sistematis atau yang sering disebut risiko pasar ini adalah risiko 

yang timbul akibat dampak dari suatu kejadian terbaru (current even) yang sangat 

berpengaruh terhadap pasar. Risiko pasar ini bisa datang dari berbagai macam 

kejadian, mulai dari kondisi politik, sosial maupun terutama ekonomi. Disebut 

risiko pasar karena risiko ini akan dirasakan dampaknya oleh semua peserta pasar. 

Risiko ini bisa datang dari dalam negeri (risiko domestik) maupun dari luar negeri 

(risiko internasional) ( Widoatmodjo 2009). 

 Risiko pasar ini tidak bisa dihilangkan tetapi bisa dikendalikan dengan 

cara meurunkannya. Misalkan jika terjadi inflasi yang menyebabkan penurunan 

daya beli atas penghasilan  yang diperoleh investor. Hal ini tidak dapat dihindari 

dengan cara tidak membeli alat investasi tertentu, karena semua jenis investasi 

akan terpengaruh oleh inflasi, tetapi dapat diturunkan dengan melakukan investasi 

pada saham biasa dalam jangka panjang, terutama investasi pada saham-saham 



21 

 

sektor barang konsumsi karena gerakan harga saham ini biasanya mengikuti 

gerakan inflasi sehingga inflasi tidak begitu besar pengaruhnya terhadap 

perolehan laba emiten, sebab jika harga naik ataupun turun orang akan tetap  

membeli barang konsumsi.   

Risiko pasar diwakilkan dengan beta, peningkatan beta (β) mencerminkan 

semakin tingginya risiko pasar. Beta sendiri adalah ukuran dimana sensitivitas 

saham yang terjadi dan dibandingkan dengan perubahan dan pergerakan saham 

dipasar. Menghitung nilai beta dapat dilakukan dengan cara meregresikan return 

saham perusahaan dengan return Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Nilai 

beta yang semakin besar menandakan bahwa risiko pasar sangat tinggi mampu 

mempengaruhi saham dan begitu pula sebaliknya (Dewi, 2016). 

 

2.5      Hipotesis  

2.5.1 Keterkaitan Kualitas Akrual Terhadap Sinkronitas Harga Saham 

Di pasar modal harga suatu saham sangat tergantung pada informasi 

pelaku pasar dan bagaimana menginterprestasikannya. Informasi tersebut bisa 

berupa informasi spesifik pasar (market-specific), spesifik industry (industry- 

specific), dan spesifik perusahaan (firm-specific). Sinkronitas harga saham (Price 

Synchronicity) menghitung jenis informasi yang terdapat dalam harga saham 

apakah informasi spesifik, pasar atau industri yang lebih banyak. Jika semakin 

banyak informasi spesifik pasar atau industri yang masuk, maka harga pada pasar 

modal akan sangat sinkron. Begitu sebaliknya jika lebih banyak informasi spesifik 

perusahaan (firm-specific) yang dihargai, maka harga saham dipasar akan kurang  

sinkron.  
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Laba merupakan informasi spesifik suatu perusahaan, dimana kualitas laba 

dapat diukur dari kualitas akrualnya. Semakin tinggi kualitas akrual maka 

semakin baik laba perusahaan. Lyimo (2014) kualitas akrual meningkatkan 

informasi spesifik yang lebih banyak masuk kedalam harga saham. Johnston 

(2009:89)  mengatakan  bahwa  kualitas  akrual  dapat menaikkan maupun 

menurunkan sinkronitas harga saham. Maka dari itu peneliti akan menguji 

pengaruh dari kualitas akrual terhadap sinkronitas harga saham yang hipotesisnya 

(H1) berbunyi: 

H1: Kualitas akrual berpengaruh negatif terhadap sinkronitas harga 

saham. 

2.5.2    Keterkaitan Risiko Pasar Terhadap Sinkronitas Harga Saham  

Risk dan return merupakan kondisi yang dialami oleh perusahaan. Setiap 

investor pasti mengharapkan return yang sebesar-besarnya dengan tingkat risiko 

tertentu. Untuk bisa mendapatkan return yang diinginkan maka investor harus 

dapat memprediksi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat return tersebut 

sebagai bahan pertimbangan. Menurut Zettira (2016) return saham dihasilkan oleh 

adanya market return dan industry return. Terjadinya sinkronitas harga saham 

dikarenakan adanya return saham di pasar yang disebabkan oleh informasi umum 

yaitu market return dan industry return. Informasi umum atau non-spesifik 

mendasari terjadinya sinkronitas harga saham. Penelitian ini menggunakan 

informasi spesifik dalam mengukur sinkronita harga saham salah satunya risiko 

pasar. Risiko pasar merupakan risiko yang terdapat dalam suatu perusahaan 

karena menurunnya nilai investasi yang disebabkan pergerakan faktor-faktor pasar 
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dimana risiko ini tidak dapat dihilangkan. Semakin berfluktuasi harga saham akan 

mengakibatkan risiko pasar meningkat, sehingga suatu saham akan memiliki 

risiko pasar yang berbeda dengan saham lainnya dan biasanya risiko pasar diukur 

dengan beta. 

Beta merupakan suatu pengukur volalitas (volality) return suatu sekuritas 

atau return portofolio terhadap return pasar (Hartono 2015:443). Menurut 

penelitian Widiasari (2009) beta saham mempunyai hubungan terbalik dengan 

harga saham dimana semakin kecil nilai rasio beta saham berarti nilai risiko dari 

suatu jenis saham dibandingkan dengan risiko pasar semakin kecil sehingga 

membuat minat investor dalam melakukan investasi saham semakin tinggi. 

Dikarenakan nilai beta saham yang semakin kecil menandakan semakin sedikit 

risiko yang tidak dapat di diversifikasi. Jika semakin tinggi minat investasi atas 

saham maka harga sahamnya akan semakin meningkat. Chung (2007) 

menemukan bahwa perlindungan investor berhubungan negatif dengan risiko 

pasar.  

Sinkronitas harga saham menunjukkan bahwa informasi pasar lebih 

banyak masuk kedalam harga saham dibandingkan dengan informasi spesifik. 

Semakin banyak informasi pasar maka harga saham akan semakin sinkron hal ini 

akan merugikan investor. Chung (2007) menemukan negara dengan tingkat 

perlindungan investor yang rendah tingkat sinkronitasnya tinggi. Hal ini sejalan 

dengan risiko pasar. Menerut Zettira (2016) risiko pasar (siystematic risk) 

merupakan hal penting dalam proses masuknya informasi pasar dalam return 
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saham. Dan dalam penelitiannya memukan risiko pasar berpengaruh positif 

terhadap sinkronitas harga saham. 

Berdasarkan informasi diatas, maka peneliti menentukan hipotesis kedua 

dan ketiga sebagai berikut: 

H2: Risiko pasar berpengaruh positif terhadap sinkronitas harga saham. 

H3: Kualitas akrual dan risiko pasar berpengaruh terhadap sinkronitas 

harga saham. 

 

2.6 Kajian Islam  

Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau 

badan atas suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Di pasar modal harga suatu 

saham sangat tergantung pada informasi pelaku pasar dan bagaimana 

menginterprestasikannya. Sinkronitas harga saham menunjukkan jumlah relatif  

informasi spesifik pasar dan industri dibandingkan dengan informasi spesifik 

perusahaan yang mempengaruhi harga saham. Dimana informasi spesifik 

perusahaan dilihat dari kualitas akrual dan risiko pasar. Harga saham yang 

informatif mengandung lebih banyak informasi firm specific sehingga 

sinkrontasnya rendah dan harga saham kurang informatif mengandung lebih 

sedikit informasi firm specific dan lebih banyak informasi pasar serta informasi 

industri. Sinkronitas harga saham diukur untuk mengurangi misalokasi modal dan 

melindungi investor dipasar modal agar tercapai tujuan pasar modal yang 

sebenarnya. Allah berfirman dalam QS.An-Nisa:29 yang berbunyi : 
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Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-

harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan 

perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh 

diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada 

kalian”.  

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa harus ada prinsip kerelaan dan 

keridhaan di antara para pelaku pasar dalam melakukan transaksi dimana pembeli 

dalam hal ini investor diberikan kebebasan dalam informasi atau keterbukaan 

kejujuran mengenai produk yang akan dibeli dan menetapkan harga komoditas 

serta tidak ada intervensi harga dalam kondisi ini. Dimana dalam transaksi 

perdagangan harus atas dasar ridha tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dalam 

arti harus saling menguntungkan.  

Selain prinsip dalam jual beli saham, hal yang harus diperhatikan 

selanjutnya adalah hasil atau keuntungan yang diperoleh dari transaksaksi 

tersebut. Allah SWT berfirman dalam Qur’an surah Al Baqarah ayat 275 yang 

berbunyi:  
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Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 

kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 

neraka; mereka kekal di dalamnya”.  

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa riba sangat dilarang karena dapat 

merugikan sebagian pihak. Didalam invetasi saham terdapat beberapa jenis saham 

diantaranya saham biasa dan saham pereferen. Investasi di saham biasa dianggap 

sah-sah saja selama sesuai hukum dan syariat, berbeda halnya didalam saham 

preferen. Saham preferen merupakan gabungan antara saham biasa dan obligasi.    

Keuntungan yang diberikan kepada pemilik saham preferen sejatinya 

adalah riba, karena modal mereka terjamin dan tetap mendapatkan keuntungan, 

walaupun kinerja perusahaan merugi dan biasanya pada obligasi keuntungan 

dibagikan dalam bentuk bunga. Tidak diragukan lagi, ini adalah kelaliman dan 

salah satu bentuk pengambilan harta orang lain dengan cara-cara yang menyelisihi 

syariat. Riba merupakan sesuatu yang sangat dilarang Allah. 
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2.7 Kerangka Penelitian  

Sinkronitas harga saham diakibatkan karena lebih banyak informasi 

market specific yang terhargai dalam harga saham perusahaan. Laba merupakan 

informasi yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan. Terdapat banyak 

atribut untuk mengukur kualitas earnings, yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitas akrual. Selain itu risiko pasar juga merupakan salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi sinkronitas harga saham. Dimana risiko pasar 

merupakan risiko yang timbul akibat adanya pengaruh makro ekonomi, seperti 

inflasi, resesi dan sebagainya. Risiko pasar mempengaruhi julmah informasi yang 

tercermin dalam harga saham yang menunjukkan sinkron atau tidaknya suatu 

harga saham. Maka kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 

2.8  Penelitian Terdahulu  

Penelitian tentang kualitas akrual dan Risiko pasar terhadap sinkronitas 

harga saham telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu baik dari dalam 

negeri maupun diluar negeri. Adapun penelitian terdahulu dapat dilihat pada 

Tabel 2.1 sebagai berikut: 

H1

a 

H2

a 

H3

a 

Kualitas Akrual (X1) 

Risiko Pasar  (X2) 

Sinkronitas 

Harga Saham 

(Y) 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian Judul 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Zhou Jing 

(2007) 

Kualitas laba, 

analisis, investor 

institusi dan 

sinkronitas harga 

saham. 

Kualitas laba, 

(Akrual Kualitas, 

persistensi dan  

prediktabilitas, 

smoothness, Nilai 

Relevansi, 

Ketepatan waktu 

dan Konservatisme 

analisi, investor 

institusi dan 

sinkronitas harga 

saham. 

Semakin tinggi 

kualitas laba, 

maka sinkronitas 

hargasaham 

semakin rendah 

(hubungan 

negatif). Analis 

keuangan dan 

investor 

institusional 

memperkuat 

hubungan negatif 

antara kualitas 

laba dan 

sinkronitas harga. 

Joseph 

Atkins 

Johnston 

(2009) 

Accruals Quality and 

Price Synchronicity 

Accruals Quality, 

Innate Accruals 

Quality, 

Discretionary 

Accruals Quality, 

Price Synchronicity 

Ditemukan  

hubungan 

negative yang 

signifikan antara 

kualitas akrual 

dan sinkronitas 

harga. 

Gregory D 

Lyimo 

(2014) 

Accrual Quality and 

Stock Price 

Informativeness: 

Evidence from India 

Accruals Quality, 

Stock Price 

Synchronicity 

Akrual secara 

positif 

berhubungan 

dengan 

keinformatifan 

harga saham. 

William 

Suganda 

2015 

Analisis pengaruh 

kualitas akrual 

(accruals quality) 

terhadap sinkronitas 

harga saham (stock 

price synchronity) : 

studi empiris pada 

bursa efek Indonesia 

Accruals Quality, 

Innate Accruals 

Quality, 

Discretionary 

Accruals Quality, 

Price Synchronicity 

Ditemukan  

hubungan negatif 

yang signifikan 

antara kualitas 

akrual innet dan 

sinkronitas harga 

serta tidak 

terdapat pengaruh 

diskresionari 

akrual terhadap 

sinkronitas harga 

saham. 
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Sara Zettira 

H. (2016) 

Kualitas akrual dan 

risiko pasar dalam 

sinkronisasi harga 

saham 

 

Kualitas akrual, 

risiko pasar, 

sinkronitas harga 

saham. 

Kualitas akrual 

berpengaruh 

negatif dengan 

sinkronitas harga 

saham dan risiko 

pasar memiliki 

pengaruh positif 

yang signifikan 

pada sinkronisitas 

harga saham 

 

 


