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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Industri Hotel, Restoran, dan Pariwisata merupakan industri yang potensial 

untuk dikembangkan dan berperan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi 

dan kesejahteraan masyarakat. Industri ini mampu memberikan dampak positif 

terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, yaitu memberikan sumbangan 

terhadap penerimaan devisa, penciptaan lapangan kerja, memperluas kesempatan 

berusaha di sektor formal dan informal, peningkatan pendapatan pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah melalui berbagai pajak dan retribusi, peningkatan 

pendapatan masyarakat, dan pemerataan pembangunan. 

Di Indonesia, industri Hotel, Restoran dan Pariwisata merupakan salah 

satu jenis industri yang mempunyai pengaruh besar terhadap kelancaran kegiatan 

ekonomi. Hal ini disebabkan karena industri ini sangat bermanfaat terutama jika 

masyarakat berada dalam waktu senggang, liburan akhir pekan ataupun libur 

panjang. Masyarakat pun ingin mencari paket harga liburan yang murah. Maka 

dari itu, perusahaan-perusahaan ini sedang gencarnya menawarkan paket diskon 

dengan potongan harga yang lebih murah untuk menarik konsumen. 

Namun, pada hakikatnya iklim dan perekonomian Indonesia sedang dalam 

kondisi sulit dan harga-harga pun melonjak naik. Dengan perkembangan ekonomi 

pun menyebabkan permintaan barang dan jasa dari masyarakat pun terus 

berkembang, menyebabkan perusahaan-perusahaan dalam industri ini harus 

bekerja selama 24 jam penuh. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan dalam 

industri ini harus bisa mengembangkan aspek manajemennnya sehingga dapat 

mencapai tujuan dan laba yang diinginkan. 

Adanya berbagai persaingan di dunia dalam Industri Hotel, Restoran dan 

Pariwisata. Ini mengakibatkan perusahaan sulit untuk mengembangkan 

kemampuannya dalam kancah bisnis bertaraf nasional maupun internasional. Oleh 

karena itu, perusahaan-perusahaan ini dituntut agar lebih kreatif, inovatif dan 
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mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi baik 

menyangkut perekonomian nasional maupun internasional, peraturan pemerintah, 

kondisi konsumen maupun pesaing. 

Pada umumnya, di dalam suatu perusahaan terdapat tiga macam kegiatan 

pokok, yaitu: Kegiatan produksi, pemasaran dan finansial. Ketiga macam kegiatan 

tersebut saling berkaitan satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Salah satu 

dari kegiatan yang perlu mendapat perhatian adalah manajemen finansial 

(pembelanjaan). Penerapan prinsip finansial yang sehat dan pelaksanaan fungsi 

finansial yang efektif dan efisien sangat menunjang tercapainya tujuan 

perusahaan, termasuk di antaranya pencapaian laba yang diharapkan. 

Berbagai upaya yang dilaksanakan manajemen perusahaan dalam 

mencapai laba yang diharapkan selain dari besarnya hasil penjualan serta 

kapasitas produksi, manajemen keuangan memperkirakan aspek lain yang dapat 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Aspek tersebut dinilai dari tingkat 

pengembalian investasi pada aktiva yang digunakan dalam proses produksi dan 

berupa besarnya tingkat pengembalian pendapatan yang diterima dari dana yang 

ditanamkan dalam aktiva lancar dan aktiva tetap tersebut. 

Keberhasilan dalam mengelola aktiva tidak lepas dari ketelitian manajer 

keuangan dalam mengalokasikan dana perusahaan ke dalam masing-masing 

aktiva secara proporsional. Indikator keberhasilan manajer dalam mengelola 

aktiva tersebut dapat diidentifikasikan melalui peran masing-masing aktiva yang 

dimiliki perusahaan dalam menghasilkan suatu tingkat pengembalian. Jika terjadi 

penurunan tingkat pengembalian, maka perlu diteliti faktor-faktor yang 

menyebabkan penurunan tersebut. Penurunan tingkat pengembalian investasi 

dapat terjadi karena rendahnya perputaran total aktiva, margin laba bersih (Net 

Profit Margin) dan rendahnya modal kerja yang dibagi total aktiva (Working 

Capital To Total Assets Ratio). Analisis yang dapat dilakukan yaitu dengan 

melihat pengaruh Perputaran Total Aktiva, Net Profit Margin dan Working 

Capital To Total Assets Ratio tersebut satu persatu memakai rasio finansial 

terhadap tingkat pengembalian investasi, maka akan dapat dicari penyebab 

penurunan tingkat pengembalian investasi dari masing-masing aktiva tesebut. 
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Industri Hotel, Restoran dan Pariwisata bertanggung jawab dalam masalah 

finansialnya terutama menyangkut aspek perputaran total aktiva perusahaan. 

Perputaran total aktiva perusahaan yang baik pada Industri Hotel, Restoran dan 

Pariwisata tergantung bagaimana manajemen keuangan mengelola dan 

mengalokasikan dana secara tepat dalam aktiva lancar maupun aktiva tetapnya. 

Kesalahan dalam mengalokasikan dananya dapat menyebabkan perusahaan-

perusahaan Industri Hotel, Restoran dan Pariwisata mengalami kerugian di masa 

yang akan datang. 

Salah satu kendala dalam mempertahankan perputaran total aktiva yang 

cukup sesuai dengan tingkat pengembalian investasi adalah kesulitan 

memperkirakan jumlah aktiva (aktiva lancar dan aktiva tetap) yang tepat dalam 

kurun waktu tertentu. Jumlah aktiva yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan 

dan pengelolaan aktiva yang baik akan memberikan output yang optimal dan 

menghasilkan penjualan yang optimal untuk mencapai laba maksimum bagi 

perusahaan. Kondisi tersebut akan menaikkan tingkat perputaran total aktiva, Net 

Profit Margin dan Working Capital To Total Assets Ratio yang kemudian akan 

menaikkan tingkat pengembalian atas suatu investasi. 

Berikut ini terdapat perkembangan rata-rata Perputaran Total Aktiva, Net 

Profit Margin, Working Capital To Total Assets Ratio dan Tingkat 

Pengembalian Investasi (ROI) pada Industri Hotel, Restoran dan Pariwisata 

selama periode 2008-2012 yang dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut: 

Tabel 1.1 

Perkembangan Rata-rata Perputaran Total Aktiva, Net Profit Margin, 

Working Capital To Total Assets Ratio dan Tingkat Pengembalian Investasi 

(ROI) pada Industri Hotel, Restoran dan Pariwisata periode 2008-2012 

Tahun PTA NPM WCTTAR ROI 

2008 1.07X (1.95%) 4.51% 1.38% 

2009 1.08X 14.77% 6.95% 5.43% 

2010 1.07X 21.50% 10.37% 6.37% 

2011 1.07X 6.17% 13.55% 4.39% 

2012 0.90X 13.33% 12.26% 7.43% 

Sumber: Data Diolah Kembali  
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 Adapun grafik mengenai perkembangan Perputaran Total Aktiva, Net 

Profit Margin, Working Capital To Total Assets Ratio dan Tingkat 

Pengembalian Investasi yang terdapat pada grafik 1.1 berikut: 

Grafik 1.1 

Perkembangan Perputaran Total Aktiva, Net Profit Margin, Working Capital 

To Total Assets Ratio dan Tingkat Pengembalian Investasi Industri Hotel, 

Restoran dan Pariwisata yang terdaftar di BEI periode 2008-2012 

 

 

Berdasarkan tabel 1.1 dan grafik 1.1 di atas, terlihat adanya fenomena, 

yaitu pada tahun 2010 saat Perputaran Total Aktiva mengalami penurunan, 

Tingkat Pengembalian Investasi mengalami kenaikan. Penurunan Perputaran 

Total Aktiva disebabkan karena penurunan perusahaan-perusahaan seperti PT 

Bayu Buana Tbk, PT Jakarta International Tbk, PT Pudjiati & Sons Tbk, PT 

Pioneerindo Gourmet International Tbk, PT Pudjiati Prestige Tbk. Sedangkan 

kenaikan Tingkat Pengembalian Investasi dikarenakan perusahaan-perusahaan PT 

Bayu Buana Tbk, PT Grahamas Citrawisata Tbk, PT Hotel Mandarin Regency 

Tbk, PT Indonesian Paradise Property Tbk, PT Pudjiati & Sons Tbk, PT 
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Pioneerindo Gourmet International Tbk, PT Pudjiati Prestige Tbk, dan PT Hotel 

Sahid Jaya International Tbk.  

Pada tahun 2012 saat Working Capital To Total Assets Ratio mengalami 

penurunan, Tingkat Pengembalian Investasi mengalami kenaikan. Penurunan 

Working Capital To Total Assets Ratio dikarenakan perusahaan-perusahaan 

seperti PT Fast Food Indonesia Tbk, PT Hotel Mandarin Regency Tbk, PT Jakarta 

International Hotel & Development Tbk, PT Plaza Indonesia Realty Tbk, PT 

Pudjiati & Sons Tbk, PT J Resources Asia Pasifik Tbk, PT Pusako Tarinka Tbk, 

dan PT Hotel Sahid Jaya International Tbk. Peningkatan Tingkat Pengembalian 

Investasi dikarenakan perusahaan-perusahaan seperti PT Bayu Buana Tbk, PT 

Fast Food Indonesia Tbk, PT Indonesian Paradise Property Tbk, PT Jakarta 

International Hotel & Development Tbk, PT Mas Murni Indonesia Tbk, PT Plaza 

Indonesia Realty Tbk, PT J Resources Asia Pasifik Tbk, PT Pusako Tarinka Tbk, 

dan PT Hotel Sahid Jaya International Tbk. Seharusnya, saat PTA mengalami 

kenaikan, ROI ikut naik. Serta, jika WCTTAR mengalami kenaikan, ROI 

seharusnya ikut naik. Hasil analisa perkembangan tersebut bertentangan dengan 

penelitian terdahulu. 

Beberapa penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa rasio aktivitas, 

rasio profitabilitas dan rasio likuiditas memiliki pengaruh pada ROI. Pertama, 

penelitian oleh L.M Samryn dan Harry Salman (2012) menunjukkan bahwa 

rasio yang mempengaruhi ROI adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio 

aktivitas. Kedua, penelitian oleh Widowati (2004) menunjukkan bahwa 

Perputaran Aktiva memiliki pengaruh terhadap ROI. Ketiga, Yulie Yulianti 

(2005) menunjukkan bahwa Perputaran Aktiva dan Profit Margin memiliki 

pengaruh terhadap Tingkat Pengembalian Investasi (ROI). 

Secara umum dapat dijelaskan bahwa jika rasio perputaran total aktiva, 

Net Profit Margin dan Working Capital To Total Assets Ratio mengalami 

kenaikan maka tingkat pengembalian investasi (ROI) akan mengalami kenaikan. 

Hal tersebut bertentangan dengan perkembangan tingkat  Perputaran Total Aktiva, 

Net Profit Margin, Working Capital To Total Assets Ratio dan ROI pada Industri 

Hotel, Restoran dan Pariwisata yang terdaftar di BEI. 
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Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti secara lebih 

mendalam, diharapkan dapat diketahui sampai sejauh mana Tingkat Perputaran 

Total Aktiva, Net Profit Margin dan Working Capital To Total Assets Ratio 

memberi dampak bagi Tingkat Pengembalian Investasi pada Industri Hotel, 

Restoran dan Pariwisata dalam bentuk skripsi dengan judul: 

“Pengaruh Perputaran Total Aktiva, Net Profit Margin dan Working Capital 

To Total Assets Ratio terhadap Tingkat Pengembalian Investasi  pada 

Industri Hotel, Restoran dan Pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2008-2012.” 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas maka penulis  

mengidentifikasikan masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana Tingkat Perputaran Total Aktiva, Net Profit Margin dan Working 

Capital To Total Assets Ratio pada Industri Hotel, Restoran dan Pariwisata 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2012? 

2. Bagaimana Tingkat Pengembalian Investasi pada Industri Hotel, Restoran dan 

Pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2012? 

3. Seberapa besar pengaruh Perputaran Total Aktiva, Net Profit Margin dan 

Working Capital To Total Assets Ratio terhadap Tingkat Pengembalian 

Investasi pada pada Industri Hotel, Restoran dan Pariwisata yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI)  periode 2008-2012 secara Parsial dan secara 

Simultan? 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, baik data 

primer maupun data sekunder, mencari serta mendapatkan informasi yang akan 

digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi mengenai Pengaruh Perputaran 

Total Aktiva, Net Profit Margin dan Working Capital To Total Assets Ratio 

terhadap Tingkat Pengembalian Investasi yang akan diajukan untuk menempuh 

ujian sarjana pada jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama Bandung. 
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Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini 

ditujukan untuk: 

1. Mengetahui perkembangan Tingkat Perputaran Total Aktiva, Net Profit 

Margin dan Working Capital To Total Assets Ratio pada Industri Hotel, 

Restoran dan Pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2008-2012. 

2. Mengetahui perkembangan Tingkat Pengembalian Investasi pada Industri 

Hotel, Restoran dan Pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2008-2012. 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Perputaran Total Aktiva, Net Profit 

Margin dan Working Capital To Total Assets Ratio terhadap Tingkat 

Pengembalian Investasi yang dihasilkan Industri Hotel, Restoran dan 

Pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)   periode 2008-2012. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan 

pemahaman dan wawasan keilmuan serta mengasah kemampuan menganalisa 

serta membandingkan masalah di bidang keuangan, khususnya mengenai 

aktiva secara keseluruhan dan manajemen investasi pada perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

Dari hasil penelitian ini diharapkan perusahaan mendapatkan sumbangan 

pemikiran dan masukan mengenai Pengaruh Perputaran Total Aktiva, Net 

Profit Margin dan Working Capital To Total Assets Ratio terhadap Tingkat 

Pengembalian Investasi  (ROI) pada Industri Hotel, Restoran dan Pariwisata 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
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3. Civitas Akademik 

Sebagai tambahan referensi, informasi dan wawasan teoritis sebagai hasil 

penelitian tentang manajemen keuangan khususnya yang berkaitan dengan 

aktiva dan tingkat pengembalian investasi. 

1.5  Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

 Pengertian total aktiva adalah penjumlahan dari aktiva lancar dan aktiva 

tetap yang merupakan harta perusahaan secara keseluruhan. Menurut Margaretha 

(2003:108) total aktiva adalah total atau jumlah keseluruhan dari kekayaan 

perusahaan yang terdiri dari aktiva tetap, aktiva lancar dan aktiva lain-lain, yang 

nilainya seimbang dengan total kewajiban dan ekuitas. Kaitan antara total aktiva 

dengan investasi yaitu dengan jumlah aktiva sesuai dengan kebutuhan perusahaan 

dan pengelolaan aktiva yang baik akan dapat menaikkan tingkat pengembalian 

atas suatu investasi. 

 Pengertian penjualan menurut Leny Sulistiyowati (2010:270) penjualan 

adalah pendapatan yang berasal dari penjualan produk perusahaan, disajikan 

setelah dikurangi potongan penjualan dan retur penjualan. Dan menurut Arief 

Sugiono, Yanuar Nanok Soenarno dan Synthia Madya Kusumawati 

(2010:133) penjualan bersih merupakan selisih antara penjualan baik yang 

dilakukan secara tunai maupun kredit dengan retur penjualan dan potongan 

penjualan. Kaitan antara penjualan dengan investasi yaitu dengan menghasilkan 

penjualan yang optimal untuk mencapai laba maksimum bagi perusahaan, akan 

menaikkan tingkat pengembalian atas suatu investasi. 

 Pengertian laba bersih menurut Stice, Stice, Skousen (2009) laba adalah 

pengambilan atas investasi kepada pemilik. Hal ini mengukur nilai yang dapat 

diberikan oleh entitas kepada investor dan entitas masih memiliki kekayaan yang 

sama dengan posisi awalnya. Kaitan antara laba bersih dengan investasi yaitu 

apabila perusahaan berhasil dalam mancapai laba yang diharapkan, akan 

menaikkan tingkat penegmbalian atas suatu investasi. 

Pengertian umum investasi adalah kepemilikan suatu aset dengan tujuan 

mendapatkan hasil dari aset tersebut. Dengan kata lain, bahwa tujuan investasi 



9 
 

adalah untuk menghasilkan suatu pengembalian berupa pendapatan dari dana yang 

tertanam dalam berbagai bentuk investasi. Menurut Hakim, dari buku Teori 

Portofolio dan Analisis Investasi milik Fahmi dan Hadi (2009:4): 

“Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana 

pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa 

mendatang.” 

Analisis ROI merupakan suatu alat analisis yang bersifat menyeluruh dan 

lazim digunakan untuk menilai efektivitas keseluruhan investasi perusahaan. 

Analisis ROI dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

mengelola semua investasi yang tertanam dalam total aset guna memperoleh suatu 

tingkat pendapatan tertentu. Rasio ROI menghubungkan antara pendapatan yang 

diperoleh perusahaan melalui kegiatan usahanya (rasio profitabilitas) dengan 

perputaran investasi yang tertanam dalam total aktiva (rasio perputaran total 

aktiva).  

Nilai ROI dapat dihitung dengan mengalikan Net Profit Margin dengan 

Perputaran Total Aktiva, atau dengan  membagi laba operasi bersih dengan total 

aktiva yang diinvestasikan oleh perusahaan. Net Profit Margin dimaksudkan 

untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat kepada besar kecilnya laba 

usaha dalam hubungannya dengan penjualan. 

Perputaran Total Aktiva dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi 

perusahaan dengan melihat kepada kecepatan perputaran total aktiva yang 

digunakan dalam operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Sedangkan 

Working Capital To Total Assets Ratio dimaksudkan untuk mengukur likuiditas 

dari total aktiva dan posisi modal kerja (netto). Working Capital To Total Assets 

Ratio dapat dihitung dengan mengurangi aktiva lancar dengan kewajiban lancar, 

kemudian dibagi dengan total aset. 

 Working Capital To Total Asset Ratio dan Perputaran Aktiva memiliki 

hubungan dalam rasio total aktiva. Sedangkan Perputaran Aktiva dan Net Profit 

Margin memiliki hubungan dalam rasio penjualan (netto). Dan Net Profit Margin 

memiliki rasio laba bersih setelah pajak (Earning After Tax). Penggabungan rasio 
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ini akan membentuk rasio tingkat pengembalian investasi (Return On 

Investment) yang mencerminkan jumlah laba bersih setelah pajak yang dihasilkan 

dari setiap jumlah aset yang diinvestasikan.  

Hasil akhir dari penggabungan ketiga efisiensi Working Capital To Total 

Assets Ratio, Profit Margin dengan Perputaran Total Aktiva akan menentukan 

tinggi rendahnya Tingkat Pengembalian Investasi (ROI). Oleh karena itu makin 

tingginya tingkat Working Capital To Total Assets Ratio, Net Profit Margin atau 

Perputaran Total Aktiva masing-masing atau ketiga-tiganya akan mengakibatkan 

naiknya ROI. 

Kerangka pemikiran di atas dapat disimpulkan melalui bagan di bawah ini: 

Gambar 1.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan mengambil hipotesis sebagai 

berikut: “Perputaran Total Aktiva, Net Profit Margin dan Working Capital To 

Total Assets Ratio secara Simultan dan Parsial berpengaruh terhadap 

Tingkat Pengembalian Investasi.” 
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1.6  Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan metode 

deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif yaitu metode yang memberikan 

gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat, dan hubungan antara 

fenomena yang akan diteliti pada suatu perusahaan. Penulis juga menggunakan 

studi kasus yaitu memilih salah satu bidang yang ada dalam perusahaan, 

kemudian mencoba membahasnya atas dasar teori-teori yang telah dipelajari. 

Menurut Nazir (2011:54) pengertian metode deskriptif sebagai berikut: 

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 

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.” 

 Metode ini digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai seluruh 

variabel penelitian secara independen. Sedangkan metode verifikatif adalah 

metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar 

variabel melalui suatu pengujian hipotesis melalui suatu perhitungan statistik 

sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau 

diterima dengan menggunakan perhitungan dari data statistik, pengaruh variabel 

X dan Y. 

 Berdasarkan hal di atas, maka tujuan dari penelitian deskriptif dan 

verifikatif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diteliti. 

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Penelitian lapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian dengan mendatangi langsung perusahaan untuk memperoleh 

data primer melalui: 

a. Observasi atau pengamatan langsung yaitu mengunjungi secara langsung 

perusahaan melalui objek yang sedang diteliti untuk kemudian dipelajari, 

diolah dan dianalisis. 
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b. Wawancara dengan pimpinan dan karyawan perusahaan yang 

bersangkutan yang memberikan data-data mengenai laporan keuangan 

perusahaan. 

2. Penelitian kepustakaan (Library Research) 

Yaitu penelitian dengan cara membaca dan mempelajari literatur yang memuat 

teori-teori, konsep-konsep dan informasi yang diperlukan sebagai landasan 

teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

1.7  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti mengambil data 

dengan mengunduh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu 

www.idx.co.id. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu organisasi berupa 

perusahaan Hotel, Restoran dan Pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2008-2012. Adapun waktu pelaksanaan dilaksanakan pada bulan 

Oktober 2013 sampai dengan selesai. 

 

 


