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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kegiatan bisnis adalah salah satu dari beberapa sektor perekonomian yang 

paling ramai untuk dibicarakan dan telah sering menjadi bahan perbincangan bagi 

setiap orang di berbagai forum. Faktor yang membuat kegiatan bisnis ini ramai 

dibicarakan  adalah bahwa salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara dapat 

dilihat dari kemajuan ekonominya dan yang menjadi tulang punggung dari 

kemajuan ekonomi adalah bisnis. Ini menyebabkan terjadinya persaingan antara 

perusahaan yang lazim terjadi di dunia bisnis sekarang ini untuk lebih maju. 

Kemajuan ekonomi di Indonesia, cukup besar ditunjang oleh 

perkembangan industri rokok. Indonesia yang sebagian besar pendapatan dalam 

negerinya berasal dari sektor pajak, sangat diuntungkan dengan berkembangnya 

industri rokok karena pemerintah mengenakan tarif yang cukup tinggi bagi cukai 

rokok. Industri rokok juga memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang 

di Indonesia karena rokok merupakan konsumsi bagi sebagian besar 

masyarakatnya. Pasalnya Indonesia termasuk tiga negara pengguna rokok 

terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Dari 50 persen keluarga ditemukan satu 

keluarga sebagai perokok, sehingga tak mengherankan lebih dari separuh 

penduduk Indonesia diduga sebagai perokok. Dari jumlah itu, sekitar 40 

persennya berasal dari perokok laki-laki, sedangkan sisanya disumbangkan wanita 

(www.tempointeraktif.com). 

Industri rokok dihadapkan pada suatu keputusan penting untuk 

meningkatkan kemampuannya dalam memperoleh laba melalui pengelolaan 

menajemen yang tepat. Oleh sebab itu industri rokok harus senantiasa menjaga 

kinerja perusahaannya. 

Laba atau keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara. yang pertama 

Laba dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan 

seorang investor sebagai hasil penanam modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya 

yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Sementara itu, laba dalam 



Bab I. Pendahuluan 

 

2 

akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya 

produksi (http://id.wikipedia.org). Untuk mengukur tingkat laba bisa digunakan 

rasio profitabilitas, salah satunya dengan mengukur Net Profit Margin. Menurut 

Martono dan Harjito (2003:59), Net Profit Margin merupakan keuntungan 

penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. 

Keberhasilan perusahaan terletak pada berhasil tidaknya perusahaan dalam 

memasarkan barang guna mendapat keuntungan atau laba yang optimal, dimana 

semakin besar laba yang diperoleh perusahaan semakin besar pula perusahaan 

dapat menutupi tingkat likuiditasnya. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhi (Sutrisno, 2000:18). Jika 

perusahaan mampu melakukan pembayaran itu artinya keadaan perusahaan dalam 

keadaan likuid. Berdasarkan penelitian (Diniati, 2011) yang berjudul “Hubungan 

Likuiditas Terhadap Net Profit Margin pada PT. Gudang Garam, Tbk”, dikatakan 

likuiditas berpengaruh positif terhadap net profit margin. Sedangkan menurut 

penelitian yang dilakukan oleh (Hendriantari, 2007) yang berjudul “Pengaruh 

Likuiditas dan Solvabilitas Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Rokok yang 

Listing di BEJ” menyatakan terdapat hubungan negatif antara likuiditas dengan 

net profit margin. 

Selain dilihat dari likuiditas, tingkat keuntungan juga bisa dipengaruhi 

oleh total asset turnover. Total asset turnover adalah rasio keuangan yang 

mengukur efesiensi penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan pedapatan 

penjualan (www.wikipedia.com). Apabila dalam menganalisis rasio ini selama 

beberapa periode menunjukan suatu trend yang cenderung meningkat, 

memberikan gambaran bahwa semakin efisiensi penggunaan aktiva sehingga hasil 

usaha akan meningkat. Menurut berita yang dilansir INILAH.COM, Jakarta – 

PT Bentoel International Investama Tbk (RMBA) menganggarkan belanja 

modal sekitar Rp300 miliar untuk pembelian mesin-mesin, Direktur Utama 

RMAB Jeremy Pike mengatakan, perseroan akan fokus untuk mengembangkan 

produk rokok kretek dan rokok premium putih. Produksi sekitar 93% didomnasi 

oleh rokok kretek. Dari berita tersebut bisa disimpulkan pembelian mesin sebagai 

aset akan digunakan untuk memenuhi produksi rokok kretek, di sini terlihat terjadi 
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perputaran aset untuk memenuhi pasar, dalam rangka meningkatkan penjualan 

yang akan berpengaruh pada laba yang diperoleh kemudian. 

Tidak hanya total asset trunover yang berpengaruh pada laba. Total debt 

to total asset juga berpengaruh pada laba perusahaan. Berdasarkan penelitian 

(Sibarani, 2009) berjudul “Analisis Pengaruh Debt To Total Asset Ratio dan 

Debt To Equity Ratio Terhadap Net Profit Margin pada Perusahaan Sektor 

Properti dan Sektor Manufaktur yang Go Public di BEI”. Berkesimpulan, 

berdasarkan uji t secara individual menujukan bahwa pada sektor properti masing-

masing variabel Debt To Total Asset Ratio dan Debt To Equity Ratio mempunyai 

pengaruh positif dan signifikasi terhadap Net Profit Margin. Sedangkan pada 

sektor manufaktur termasuk perusahaan rokok, Debt To Total Asset Ratio 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Net Profit Margin dan Debt 

To Equity Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Net Profit Margin. 

Dari uraian di atas diketahui bahwa likuiditas perusahaan, total asset 

turnover dan total debt to total asset berpengaruh pada laba perusahaan yang 

diukur dengan Net Profit Margin. 

Tetapi apakah yang terjadi sesuai dengan  kenyataannya seperti yang 

berdasarkan teori di atas? Belum tentu juga, oleh karena itu peneliti berusaha 

menjawab pertanyaan ini dengan melakukan penelitian sehingga peneliti dapat 

menjawab pertanyaan tersebut. Penelitian ini dilakukan berdasarkan 

pengembangan  penelitian-penelitian terdahulu dengan cara mengurangi faktor-

faktor keputusan keuangan yang tidak terlalu berpengaruh terhadap laba 

perusahaan dan menggantinya dengan faktor lainnya yang secara teori dapat 

berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan. 

 Dengan demikian penelitian ini ingin secara lebih jauh mengetahui dari 

faktor-faktor yang sangat mempengaruhi laba perusahaan tersebut, faktor 

manakah yang lebih mempengaruhi laba perusahaan. Hal ini patut dilakukan 

berkaitan dengan  terjadinya krisis keuangan yang terjadi secara global sehingga 

perusahaan harus lebih cermat dalam mengambilkan keputusan keuangannya dan 

membuat skala prioritas sehingga pencapaian tujuan perusahaan tetap dapat 

tercapai. 
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Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dan mengambil judul: 

“Pengaruh Likuiditas, Total Asset TurnOver dan Total Debt to Total 

Asset Terhadap Net Profit Margin pada Industri Rokok yang Listing di BEI 

periode 2006 s.d 2010”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan Likuiditas, Total Asset TurnOver, Total Debt to 

Total Asset dan Net Profit Margin pada Industri Rokok yang Listing di BEI 

periode 2006 s.d 2010? 

2. Bagaimana Pengaruh Likuiditas, Total Asset TurnOver dan Total Debt to 

Total Asset Terhadap Net Profit Margin secara parsial pada Industri Rokok 

yang Listing di BEI periode 2006 s.d 2010? 

3. Bagaimana Pengaruh Likuiditas, Total Asset TurnOver dan Total Debt to 

Total Asset Terhadap Net Profit Margin secara simultan pada Industri Rokok 

yang Listing di BEI periode 2006 s.d 2010? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan, 

menghitung, menganalisis, dan menginterpretasikan data-data dan informasi yang 

berhubungan dengan pengaruh likuiditas, Total Asset TurnOver dan Total Debt to 

Total Asset sehingga dapat dilakukan analisis dan diperoleh gambaran yang jelas 

mengenai seberapa besar pengaruh likuiditas, Total Asset TurnOver dan Total 

Debt to Total Asset Terhadap Net Profit Margin pada Industri Rokok yang Listing 

di BEI, dan selanjutnya akan dituangkan oleh penulis dalam bentuk skripsi yang 

merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan 

Manajemen, Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 
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1. Perkembangan Likuiditas, Total Asset TurnOver dan Total Debt to Total 

Asset Terhadap Net Profit Margin pada Industri Rokok yang Listing di BEI 

periode 2006 s.d 2010. 

2. Pengaruh Likuiditas, Total Asset TurnOver dan Total Debt to Total Asset 

Terhadap Net Profit Margin secara parsial pada Industri Rokok yang Listing di 

BEI periode 2006 s.d 2010. 

3. Pengaruh Likuiditas, Total Asset TurnOver dan Total Debt to Total Asset 

Terhadap Net Profit Margin secara simultan pada Industri Rokok yang Listing 

di BEI periode 2006 s.d 2010. 

 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk digunakan sebagai 

berikut: 

1. Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis 

sehingga mampu menjelaskan hubungan antara likuiditas, Total Asset 

Turnover dan Total Debt to Total Asset Terhadap Net Profit Margin, serta 

dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi peneliti 

selanjutnya jika akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan 

Pengaruh Likuiditas, Total Asset Turnover dan Total Debt to Total Asset 

Terhadap Net Profit Margin. 

 

2. Bagi Perusahaan –perusahaan terutama Industri Rokok 

a. Memberikan sumbangan pengetahuan, informasi dan saran-saran yang 

dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan pengaruh Likuiditas, Total Asset Turnover dan Total 

Debt to Total Asset Terhadap Net Profit Margin. 

b. Memberikan sumbangan dalam menyusun kerangka pemikiran yang 

mampu menjelaskan hubungan pengaruh likuiditas, Total Asset Turnover 

dan Total Debt to Total Asset Terhadap Net Profit Margin. 
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c. Menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengambil keputusan 

terutama manajemen yang berkaitan langsung dengan masalah 

pengelolaan likuiditas, Total Asset Turnover dan Total Debt to Total Asset 

untuk melihat seberapa jauh pengaruh likuiditas, Total Asset Turnover dan 

Total Debt to Total Asset Terhadap Net Profit Margin pada Industri 

Rokok. 

 

3. Masyarakat 

a. Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi 

kepada pembaca mengenai pengaruh likuiditas, Total Asset Turnover dan 

Total Debt to Total Asset Terhadap Net Profit Margin. 

b. Pengembangan Ilmu 

Hasil penelitian ini dapat memperkaya hasil penelitian mengenai 

manajemen keuangan sehingga dapat dijadikan bahan acuan bagi para 

peneliti yang akan memperdalam bidang yang sama. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 Dalam kegiatan bisnis, tidak dapat dipungkiri bahwa suatu perusahaan 

seringkali membutuhkan dana yang cukup besar untuk dapat melakukan kegiatan 

bisnisnya baik untuk pembelian bahan baku, modal kerja, atau untuk ekspansi 

perusahaan. Dana yang disebut modal perusahaan digunakan untuk menjalankan 

perusahaan dalam mencapai tujan perusahaan, yaitu laba yang diukur oleh rasio 

profitabilitas. Irham (2011:135), menyatakan bahwa profitabilitas mengukur 

efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya 

tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun 

investasi. 

 Rasio profitabilitas dapat diukur oleh delapan alat ukur diantaranya; gross 

profit margin, operating profit margin, operating ratio, net profit margin, retrun 

on assets, retrun on equity, retrun on investment dan earning per share. Pada 

penelitian ini alat ukur yang digunakan adalah net profit margin. Net profit 
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margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan 

dibandingkan dengan penjualan yang dicapai (Sutrisno, 2000:266). 

Menurut Joel dan Jae yang dikutip oleh Irham  (2011:137) dalam bukunya 

yang berjudul “Analisis laporan keuangan” mengatakan bahwa : 

 

“Margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan 
bersih. Menunjukan kesetabilan kesatuan untuk menghasilkan perolehan 
pada tingkat penjualan khusus. Dengan memeriksa mergin laba dan norma 
industri sebuah perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya, kita dapat 
menilai efisiensi operasi dan strategi penetapan harga serta status pesaing 
perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri tersebut.” 

 

Dalam penelitian ini ada tiga faktor yang menpengaruhi net profit margin, ketiga 

faktor tersebut yaitu likuiditas, total asset turnover (TATO), dan total debt to total 

asset (TDTA). 

a. Pengaruh Likuiditas terhadap Net Profit Margin 

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan seseorang atau 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus 

dibayar dengan harta lancarnya. Jika perusahaan mampu melakukan 

pembayaran artinya perusahaan dalam keadaan likuid, tetapi jika tidak 

mampu, maka perusahaan dalam keadaan illikud. Menurut (Hendriantari, 

2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Likuiditas dan 

Solvabilitas Terhadap Net Profit Magin pada Perusahaan Rokok yang 

Listing di BEJ” menyatakan terdapat hubungan positif dan signifikan 

antara likuiditas dengan net profit margin. Di mana likuiditas berpengaruh 

pada net profit margin, bila likuiditas naik maka net profit margin juga 

akan meningkat. 

H1 : Likuiditas mempunyai hubungan yang signifikan terhadap Net 

Profit Margin pada Industri Rokok yang Listing di BEI 
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b. Total Asset TurnOver (TATO) terhadap Net Profit Margin 

Total Asset TurnOver (TATO) merupakan salah satu rasio aktivitas. Rasio 

ini melihat pada beberapa aktiva kemudian menentukan berapa tingkat 

aktivitas aktiva-aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Aktivitas 

yang rendah pada tingkat penjualan akan mengakibatkan semakin 

besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva-aktiva tersebut. Dana 

kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang 

lebih produktif (http://adifirman.wordpress.com). Total Asset TurnOver 

yaitu kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva yang 

berputar dalam perusahaan pada suatu periode tertentu atau kemampuan 

modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan laba. Dalam penelitian 

(Megawati, 2008) yang berjudul “Pengaruh Struktur Modal dan Total 

Assets Turnover terhadap NPM (Studi kasus pada Perusahaan Manufactur 

yang Termasuk dalam Indeks LQ45)”, berdasarkan uji F dan uji t dapat 

diketahui bahwa variabel struktur modal dan total assets turnover 

berpengaruh terhadap NPM. 

H2 : Total Assets TurnOver mempunyai hubungan yang signifikan 

terhadap Net Profit Margin pada Industri Rokok yang Listing di BEI 

 

c. Total Debt to Total Asset (TDTA) terhadap Net Profit Margin 

Total Debt to Total Asset (TDTA) merupakan satu dari lima alat ukur yang 

digunakan untuk mengukur rasio leverage. Menurut James dan 

Wachowicz (2005:209), rasio utang (Leverage) ialah rasio yang 

menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Definition 

Total Debt to Total Asset, A metric used to measure a company's financial 

risk by determining how much of the company's assets have been financed 

by debt. Calculated by adding short-term and long-term debt and then 

dividing by the company's total assets (www.investopedia.com). Apabila 

diartikan maka Total Debt to Total Asset adalah sebuah metrik yang 

digunakan untuk mengukur risiko keuangan perusahaan dengan 

menentukan berapa banyak aset perusahaan telah dibiayai oleh utang. 
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Dihitung dengan menambahkan utang jangka pendek dan jangka panjang 

dan kemudian membaginya dengan total aset perusahaan. Dalam 

penelitian “Analisis Pengaruh Debt to Total Assets Ratio dan Debt to 

Equity Ratio Terhadap Net Profit Margin pada Perusahaan Sektor Properti 

dan Sektor Manufaktur yang Go Public di BEI” yang diteliti oleh 

M.Sibarani, 2009. Berkesimpulan, berdasarkan uji t secara individual 

menujukan bahwa pada sektor properti masing-masing variabel Debt To 

Total Asset Ratio dan Debt To Equity Ratio mempunyai pengaruh positif 

dan signifikasi terhadap Net Profit Margin. Sedangkan pada sektor 

manufaktur Debt To Total Asset Ratio mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Net Profit Margin dan Debt To Equity Ratio 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Net Profit Margin. 

H3 : Total Debt to Total Asset mempunyai hubungan yang signifikan 

terhadap Net Profit Margin pada Industri Rokok yang Listing di BEI 

 

Dari pernyataan-pernyataan di atas, maka kita dapat menarik kesimpulan 

bahwa ternyata faktor likuiditas, total asset turnover (TATO), dan total 

debt to total asset (TDTA) tersebut berpengaruh terhadap Net Profit 

Margin. 

H4 : Likuiditas , Total Asset Turnover (TATO), dan Total Debt to Total 

Asset  mempunyai hubungan yang signifikan  terhadap Net Profit 

Margin pada Industri Rokok yang Listing di BEI 
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1.6 Metodologi Penelitian

Penulis menganalisis laporan keuangan perusahaan pada 

listing di Bursa Efek Indonesia periode 2006

melakukan pengumpulan data dan fenomena

penelitian melalui studi pustaka dan studi literatur.

Metode penelitian adalah suatu teknis atau cara mencari, memperoleh, 

mengumpulkan atau mencatat data, baik yang berupa data primer m

sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan 

kemudian menganalisa faktor

permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data

diperoleh.  

Metode penelitian 

deskriptif dan verivikatif. Menurut

Likuiditas

Gambar 1.1 

Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Metodologi Penelitian 

Penulis menganalisis laporan keuangan perusahaan pada industri rokok yang 

di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2010 dengan terlebih dahulu

melakukan pengumpulan data dan fenomena-fenomena yang terkait dengan 

penelitian melalui studi pustaka dan studi literatur. 

Metode penelitian adalah suatu teknis atau cara mencari, memperoleh, 

mengumpulkan atau mencatat data, baik yang berupa data primer m

sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan 

kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok

permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

riptif dan verivikatif. Menurut Mudrajat (2003:8) dalam bukunya yang 

Laba 

Perusahaan

(Net Profit 

Margin)

Likuiditas

Total 

Asset 

Turnover
Total Debt 

to Total 

Asset

10 

 

industri rokok yang 

2010 dengan terlebih dahulu 

fenomena yang terkait dengan 

Metode penelitian adalah suatu teknis atau cara mencari, memperoleh, 

mengumpulkan atau mencatat data, baik yang berupa data primer maupun data 

sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan 

faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok 

data yang akan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dalam bukunya yang 

Total Debt 

to Total 

Asset
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berjudul “Metode Riset untuk Bisnis dan Ekomoni” menyebutkan bahwa 

pengertian metode deskriptif adalah sebagai berikut: 

 ”Metode deskriptif adalah pengumpulan data untuk diuji hipotesis 

atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek 

penelitian” 

 

Sedangkan definisi metode verifikatif menurut Rasyad (2003:6) dalam 

bukunya yang berjudul “Metode Statistik Deskriptif“  adalah sebagai berikut : 

“Metode verifikatif adalah metode yang digunakan untuk melakukan 

perkiraan (estimate) dan pengujian hipotesis.“ 

 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

a. Studi pustaka 

Merupakan suatu penelitian dengan cara mempelajari literatur-literatur, 

buku-buku dan sumber lainnya. Seperti majalah, jurnal, internet dan 

koran- koran yang berhubungan dengan penelitian. Adapun data yang 

didapat berupa data sekunder berupa buku ajar, jurnal, dan teori-teori , 

yang kemudian digunakan sebagai referensi untuk mendukung penelitian 

ini. 

b. Penelitian lapangan 

Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian untuk memperoleh data 

dari perusahaan dengan cara observasi yaitu mengunjungi secara langsung 

perusahaan. Dalam penelitian lapangan ini, data yang diperoleh adalah 

data primer, yaitu data yang langsung didapat dari perusahaan, dan untuk 

selanjutnya data tersebut akan diolah untuk kepentingan penelitian ini. 

Data primer yang didapat untuk penelitian ini yakni berupa laporan 
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keuangan yang disusun oleh perusahaan itu sendiri. Adapun penelitian 

lapangan terhadap perusahaan itu dilakukan melalui : 

• Pojok Bursa Universitas Widyatama 

• Perpustakaan Umum Universitas Padjajaran 

• Dari situs BEI : www.idx.co.id 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan rokok yang listing di 

BEI periode 2006-2010. Namun karena keterbatasan jarak, waktu, serta 

ketersediaan informasi yang lebih mudah, maka pengambilan data didasarkan 

pada data sekunder yaitu berupa laporan keuangan, yang diambil melalui buku 

ICMD dan situs BEI, dengan lokasi penelitian berkisar antara Pojok Bursa 

Universitas Widyatama dan Perpustakaan Umum Universitas Padjajaran. 

Sedangkan penelitian ini dilakukan dari bulan Februari 2012 sampai dengan Mei 

2012. 


