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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan pasar modal di Indonesia saat ini menuju kearah yang 

efisien, semua informasi yang relevan bisa digunakan sebagai masukan bagi 

investor untuk menilai pergerakan harga saham sebagai dasar untuk keputusan 

investasinya. Semakin cepat informasi baru tercermin pada harga saham, maka 

semakin efisien pasar modal tersebut. 

Pasar modal memberikan peran besar bagi perekonomian suatu negara 

karena pasar modal memberikan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan fungsi 

keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal 

menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu 

pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana 

(issuer). Dengan adanya pasar modal maka perusahaan publik dapat memperoleh 

dana segar masyarakat melalui penjualan Efek saham melalui prosedur Initial 

Public Offering (Ginting, 2012). 

Sebagai pemegang saham, investor harus menganalisis terlebih dahulu 

kinerja baik atau buruknya suatu perusahaan untuk meminimalisir risiko. Investor 

dapat menganalisis melalui laporan keuangan, di dalam sebuah laporan keuangan 

dijelaskan bagaimana kondisi keuangan perusahaan tersebut. Selain itu baik atau 

buruknya suatu perusahaan dapat dilihat dari harga saham perusahaan tersebut di 

Bursa Efek. Perusahaan yang tergabung ke dalam kategori LQ45 termasuk dalam 

perusahaan yang mempunyai kinerja memuaskan. Perusahaan LQ45 memiliki 

tingkat persaingan yang tinggi, sehingga menuntut kinerja perusahaan selalu 

prima agar unggul dalam persaingan. Kondisi ini turut mempengaruhi pergerakan 

harga saham emiten dalam kategori LQ45. Ketertarikan investor terhadap saham 

perusahaan tersebut tercermin dari fluktuasi sahamnya di Bursa Efek Indonesia. 
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Terkait mengenai pasar modal, dunia internasional dikejutkan oleh 

skandal keuangan besar-besaran yang menimpa perusahaan-perusahaan raksasa 

Amerika Serikat. Pada pertengahan tahun 2007, Amerika Serikat dilanda krisis 

finansial global dan memuncak pada tahun 2008 yang ditandai dengan 

pengumuman kebangkrutan beberapa lembaga keuangan. Krisis keuangan yang 

berawal dari krisis subprime mortgage itu merontokkan sejumlah lembaga 

keuangan Amerika Serikat. Subprime mortgage merupakan kredit perumahan 

yang diberikan kepada debitor dengan sejarah kredit yang buruk atau belum 

memiliki sejarah kredit sama sekali, sehingga digolongkan sebagai kredit yang 

berisiko tinggi. Sebagai akibat lanjut dari krisis subprime mortgage tersebut, 

Departemen Keuangan Amerika mengambil alih perusahaan perumahan terbesar 

Fannie Mae dan Freddie Mac. Hal yang lebih mengejutkan lagi adalah 

bangkrutnya Lehman Brothers dan Merrill Lynch yang kemudian diakuisisi oleh 

Bank of America.  

Dampak dari krisis ekonomi di Amerika Serikat tersebut membuat 

beberapa perusahaan keuangan besar di Amerika dan juga perusahaan lain di 

seluruh dunia mengalami kebangkrutan. Amerika serikat merupakan pusat 

ekonomi dunia, krisis ekonomi Amerika Serikat sangat menentukan kondisi dan 

stabilitas ekonomi global, termasuk di negara Indonesia yang masih tergantung 

dari kondisi perekonomian Amerika Serikat. 

Indonesia merupakan negara small open economy sehingga imbas dari 

krisis finansial global sangat mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri. 

Salah satu dampak dari krisis finansial global adalah perlambatan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia pada tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara 

keseluruhan tumbuh mencapai 6,1% pada tahun 2008 atau sedikit lebih rendah 

dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 6,3% (www.setneg.go.id). Sedangkan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009 diperkirakan anjlok sampai 4% dari 

prediksi atau patokan perkiraan pertumbuhan 6% sebelumnya. Bahkan, lembaga 

luar memperkirakan pertumbuhan Indonesia pada tahun 2009 di bawah 4% saja. 

Kegiatan ekspor sebagai mesin pertumbuhan ekonomi tidak berfungsi, bahkan 

menjadi faktor negatif pada tahun 2008 dan tahun 2009.  Pada kuartal pertama 

http://www.setneg.go.id/
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tahun 2009, ekspor tumbuh negatif sebesar 19,1% dan impor negatif 24,1%. 

Kegiatan investasi juga menurun dratis, meskipun tidak sampai bertumbuh 

negatif. Pertumbuhan investasi secara kuartalan hanya berkisar 3% saja 

(www.infobanknews.com). 

Selain itu imbas dari krisis finansial global di Indonesia juga terlihat 

pada fluktuasi pasar modal Indonesia dengan menurunnya volume perdagangan 

saham di Bursa Efek Indonesia yang sangat tajam. Harga rata-rata saham emiten 

blue chips LQ45 melemah 16,3% selama semester I-2008, namun 10 emiten 

LQ45 harga sahamnya menguat didominasi oleh sektor pertambangan. Kenaikan 

harga saham tertinggi dicapai oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) 

sebesar 200%, diikuti oleh PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BNII) 63,2%, 

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) 36,7%, PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 

(PTBA) 36,7% dan PT Timah Tbk (TINS) 30,5%.Kenaikan harga komoditas di 

pasar global seperti batubara, timah, minyak sawit mentah (CPO) dan pupl (bahan 

baku kerts) merupakan faktor utama pemicu penguatan harga saham 10 emiten. 

Namun, tidak seluruh saham perusahaan berbasis sumber daya alam (SDA) 

harganya naik. Beberapa perusahaan diantaranya adalah PT Aneka Tambang Tbk 

(ANTM) turun 29,5%, PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk (UNSP) 17,4%, PT 

International Nickel Tbk (INCO) 37,1%, dan PT Medco Energi International Tbk 

(MEDC) 8,3%. PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) merupakan satu – satunya 

dari lima emiten perkebunan CPO yang harga sahamnya menguat 5,5%.Saham-

saham unggulan yang selama ini menjadi motor penggerak indeks harga saham 

gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) ikut menurun, diantaranya PT 

Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) menurun 15,3%, PT Telekomunikasi 

Indonesia Tbk (TLKM) 28,1%, PT Indosat Tbk (ISAT) 22%, dan PT Astra 

International Tbk (ASII) 29,5%. (http://cunjiesan-

infosaham.blogspot.com/2008/07/kapitalisasi-bumi-resources-naik-40.html). 

Sebelum mengambil suatu keputusan, seorang investor paling tidak 

harus memperhatikan dua hal yaitu: pendapatan yang di harapkan (expected 

return) dan tingkat resiko (risk) yang terkandung dari alternativ investasi yang di 

lakukan karena tujuan utama investor untuk membeli saham yang tujuan akhirnya 

http://www.infobanknews.com/
http://cunjiesan-infosaham.blogspot.com/2008/07/kapitalisasi-bumi-resources-naik-40.html
http://cunjiesan-infosaham.blogspot.com/2008/07/kapitalisasi-bumi-resources-naik-40.html
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adalah deviden (bagian laba yang dibagikan) dan capital gain (kenaikan harga 

saham) keduanya harus lebih besar atau paling tidak sama dengan return. Untuk 

mendapatkan return yang tinggi dalam berinvestasi, investor harus menilai 

terlebih dahulu dari jenis perusahaan secara fundamental dapat memberikan 

tingkat keuntungan yang tinggi (Khodijah, 2010). 

Untuk memprediksi return saham banyak faktor yang dapat digunakan 

sebagai parameter, salah satunya adalah informasi keuangan perusahaan. Laporan 

keuangan merupakan informasi yang penting bagi calon investor, karena dari 

laporan keuangan inilah dapat diketahui kinerja dari suatu perusahaan. Kinerja 

adalah ukuran keberhasilan dari setiap bisnis. Berbagai teknik pengukuran kinerja 

telah dikembangkan untuk memberikan gambaran yang tepat dari setiap bisnis. 

Kinerja manajemen dan kegiatan operasional yang baik dapat meningkatkan laba 

bersih sehingga membuat harga per saham menjadi tinggi. Dalam menanamkan 

modalnya, investor akan mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya ke 

perusahaan mana modal akan ditanamkan. Perusahaan yang dipilih tentu saja 

perusahaan yang sehat dan menghasilkan kinerja yang baik. 

Perusahaan-perusahaan yang dapat mempertahankan posisinya dalam 

indeks LQ45 setiap periode akan dianggap sebagai perusahaan yang memiliki 

nilai likuiditas dan kapitalisasi pasar yang tinggi dan stabil sehingga hal ini akan 

mempengaruhi minat investor untuk terus menanamkan investasinya. Semakin 

tinggi volume permintaan dan penawaran saham perusahaan yang 

diperdagangkan di pasar modal maka akan semakin tinggi juga nilai perusahaan 

yang secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan nilai pengembalian 

investasi saham atau return saham. 

Ada tujuan lain yang diharapkan oleh investor saat ingin melakukan 

investasi pada saham yaitu mengharapkan deviden pada saham dan 

mengharapkan capital gain dari saham tersebut berupa peningkatan harga saham 

sehingga ada beberapa respon yang dilakukan oleh investor ketika menerima 

informasi tentang pertumbuhan perusahaan. Investor dan manajer perusahaan 

tertarik kepada pertumbuhan perusahaan karena memberikan aspek yang positif, 
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pertumbuhan perusahaan merupakan signal atau tanda bahwa perusahaan 

memiliki prospek yang menguntungkan bagi investor (Sriwardany, 2006). 

Ukuran perusahaan merupakan hal yang penting dalam proses pelaporan 

keuangan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan 

yang dinyatakan oleh total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar 

total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran 

perusahaan itu. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, 

semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin 

besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat. 

Perusahaan yang berukuran besar lebih diminati oleh para analis dan 

broker, karena perusahaan tersebut cenderung mudah mempublikasikan laporan 

keuangan dan cenderung berada dalam posisi kinerja yang stabil. Ukuran 

perusahaan yang besar akan membuat harga saham perusahaan berada pada posisi 

kuat dan penguatan pada besarnya ukuran perusahaan akan membuat harga 

saham yang bersangkutan menguat di pasar modal. Semakin banyak investor 

yang berminat untuk membeli saham perusahaan yang berukuran besar maka 

harga saham akan naik dan return saham juga akan meningkat (Zulfa, 2013). 

Di dalam perusahaan terdapat beberapa fungsi, antara lain fungsi 

pengelolaan dan fungsi kepemilikan. Jensen dan Meckling (1976) mengatakan 

bahwa pemisahan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan sangat rentan 

dengan agency conflict (konflik keagenan). Konflik keagenan terjadi karena 

adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, dimana pemegang 

saham lebih menyukai investasi yang berisiko lebih tinggi dengan harapan 

memperoleh return yang lebih tinggi, sementara manajemen lebih memilih 

investasi dengan risiko yang lebih rendah untuk melindungi posisinya (Wahyudi 

& Pawestri, 2005) dalam (Komariah, 2012). 

Adanya konflik keagenan yang terjadi akan menimbulkan biaya-biaya 

yang digunakan untuk mengendalikan konflik. Biaya-biaya tersebut dinamakan 

sebagai biaya keagenan atau agency cost. Menurut Jensen dan Meckling (1976), 

agency cost adalah biaya-biaya yang ditanggung oleh pemegang saham untuk 
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mencegah atau meminimalkan masalah-masalah keagenan dan memaksimumkan 

keuntungan pemegang saham. 

Biaya yang terdapat dalam agency cost, meliputi monitoring cost, 

bonding cost, dan residual losses. Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan 

ditanggung oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk mengukur, 

mengamati, dan mengontrol perilaku agen. Contoh biaya ini adalah biaya audit 

dan biaya untuk menetapkan rencana kompensasi manajer, pembatasan anggaran, 

dan aturan-aturan operasi. Sementara bonding cost merupakan biaya yang 

ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang 

menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal, misalnya 

biaya yang dikeluarkan oleh manajer untuk menyediakan laporan keuangan 

kepada pemegang saham. Pemegang saham hanya akan mengijinkan bonding 

cost terjadi jika biaya tersebut dapat mengurangi monitoring cost. Sedangkan 

residual loss timbul dari kenyataan bahwa tindakan agen kadangkala berbeda dari 

tindakan yang memaksimumkan kepentingan principal (Sudaryanti, 2009). 

Berikut adalah grafik yang menunjukkan perkembangan pertumbuhan 

perusahaan, ukuran perusahaan, agency cost dan return saham pada perusahaan 

yang terdaftar dalam indeks LQ45 periode 2008-2012: 
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Grafik 1.1 

Grafik Perkembangan Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan, 

Agency Cost dan Return Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam 

Indeks LQ45 Periode 2008-2012 

 

     Sumber: data yang diolah 

Pada grafik 1.1 diatas, dapat dilihat dari tahun 2008-2009 return saham 

mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2008 ke 2009 return saham mengalami 

kenaikan. Tahun 2010 return saham mengalami penurunan dan mengalami 

penurunan kembali tahun 2011, sedangkan tahun 2012 mengalami kenaikan 

kembali. Krisis global yang terjadi didunia pada tahun 2008 tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 

di Indonesia. Penurunan return saham dapat memberikan indikasi negatif 

mengenai informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Faktor-faktor 

tersebut tidak terbatas pada faktor finansial saja namun juga faktor non-finansial. 

Oleh sebab itu, dibutuhkan penelitian mengenai beberapa faktor yang 

mempengaruhi return saham. 

Ada berbagai cara dalam menilai return saham suatu perusahaan, yaitu 

dengan menggunakan pertumbuhan perusahaan yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk menyelesaikan hutang sebagai sumber pembiayaannya. Dari 

grafik 1.1 dapat dilihat pertumbuhan perusahaan mengalami fluktuatif pada tahun 
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2008-2012. Dimana pada tahun 2008 ke 2009 mengalami penurunan. Tahun 

2010-2011 mengalami kenaikan, dan pada tahun 2012 mengalami penurunan 

kembali. Berbeda dengan pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan 

cenderung mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Tidak terjadi 

penurunan ukuran perusahaan ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 

2008-2012 ukuran perusahaan tidak mendapat dampak dari krisis global. 

Sementara agency cost pada tahun 2008-2012 mengalami fluktuatif, dimana pada 

tahun 2008 ke 2009 tidak mengalami perubahan kenaikan atau penurunan. Tahun 

2010 mengalami kenaikan yang tidak signifikan, sedangkan pada tahun 2011-

2012 mengalami penurunan kembali. 

Adapun penelitian yang dilakukan Rumianti (2008) menyatakan bahwa 

pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Muhammad Arifin (2010) bahwa 

pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap harga saham. Dan 

bertentangan dengan penelitian Isnedi Hamid, dkk (2013) menyatakan bahwa 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

 Penelitian terdahulu yang dilakukan Hadi Ismanto (2011) bahwa ukuran 

perusahaan secara simultan tidak berpengaruh, sedangkan secara parsial ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap return saham. Penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Trianna Fransiska (2013) bahwa secara 

simultan ukuran perusahaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

return saham, sedangkan secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh secara 

signifikan terhadap return saham. Hasil penelitian Ingga Zulfa (2013) bahwa 

variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap return saham, sejalan 

dengan penelitian Muhammad Ryan (2010) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suskim Riantani dan Achmad Faisal 

(2012) menyatakan bahwa secara simultan agency cost mempengaruhi harga 

saham secara signifikan, sedangkan secara parsial agency cost tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan adanya 

research gap, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul 

sebagai berikut: “Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan 

dan Agency Cost Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Yang 

Terdaftar Dalam Indeks LQ45 Periode 2008-2012”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka beberapa hal yang akan 

diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan 

agency cost serta return saham pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks 

LQ45 periode 2008-2012? 

2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan 

agency cost terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar dalam 

Indeks LQ45 periode 2008-2012 secara simultan? 

3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan 

agency cost terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar dalam 

Indeks LQ45 periode 2008-2012 secara parsial? 

 

1.3 Maksud danTujuan Penelitian 

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data 

dan informasi tentang bagaimana pengaruh agency cost, pertumbuhan dan ukuran 

perusahaan terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks 

LQ45 periode 2008-2012. Kemudian hasil dari penelitian tersebut akan diajukan 

sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Manajemen S-1, 

Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Widyatama Bandung. 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan perusahaan, ukuran 

perusahaan, dan agency cost serta return saham pada perusahaan yang 

terdaftar dalam Indeks LQ45 periode 2008 – 2012 
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2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan perusahaan, ukuran 

perusahaan dan agency cost terhadap return saham pada perusahaan yang 

terdaftar dalam Indeks LQ45 periode 2008-2012 secara simultan. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan perusahaan, ukuran 

perusahaan dan agency cost terhadap return saham pada perusahaan yang 

terdaftar dalam Indeks LQ45 periode 2008-2012 secara parsial. 

 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan dan 

kontribusi sebagai berikut : 

1. Bagi investor 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada analisis, investor 

dan para pemegang saham serta manajemen investasi dalam menentukan 

keputusan serta strategi keuangan. 

2. Bagi perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengaplikasikan variabel-

variabel penelitian ini untuk membantu meningkatkan return saham serta 

sebagai bahan pertimbangan emiten untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan 

meningkatkan kinerja manajemen dimasa yang akan datang. 

3. Bagi akademisi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan penegasan dan 

pembuktian  mengenai pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, agency 

cost dan return saham terdapat pengaruh atau tidaknya sehingga bagi penelitian 

selanjutnya dapat memperluas, mengembangkan dan menyempurnakan 

penelitian.  

4. Bagi penelitian yang akan datang 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan wacana di bidang 

keuangan sehingga dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya mengenai 

return saham pada masa yang akan datang. 
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1.5 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif dan verifikatif,  yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah 

dan diambil kesimpulannya. Penelitian dengan metode deskriptif merupakan 

penelitian yang akan mendeskripsikan atau menguraikan permasalahan yang 

berkaitan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variable mandiri.  Menurut 

Nazir (2005:54) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan studi deskriptif, karena 

itu adalah memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk 

menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari 

perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri atau lainnya. Sedangkan 

metode verifikatif yaitu 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 (Rasyad, 2003:6). 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan 

menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji 

pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya serta 

besarnya hubungan yang terjadi pada kedua variabel tersebut. 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah 

sebagai berikut: 

 

 

1. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan ini untuk teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui cara-cara berikut : 

a.   Mempelajari buku-buku referensi yang berhubungan dengan masalah 

yang akan dibahas, seperti skripsi dan jurnal. 

b.   Membaca buku-buku dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan 

materi yang akan dibahas untuk memperoleh data sekunder. 
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c.   Membaca sumber-sumber lain yang berhubungan dengan materi yang 

diteliti, yaitu artikel sebagai sumber data yang diperoleh, dimaksudkan 

untuk memperoleh masalah dan menganalisis data atau informasi 

mengenai hasil penelitian. 

Data diperoleh dimaksudkan untuk memperoleh suatu gambaran 

maupun landasan teoritis dalam merumuskan masalah dan menganalisis data 

dan informasi mengenai hasil penelitian. 

2. Studi Lapangan  

Melakukan penelitian secara tidak langsung ke Bursa Efek yaitu 

melalui penelitian ke pojok bursa Universitas Widyatama untuk 

mendapatkan laporan keuangan perusahaan selama 5 tahun 2008-2012. Data 

yang diambil adalah data perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesi (BEI) dan data keuangan yang berupa laporan keuangan auditan 

serta data harga saham akhir tahun. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan LQ45 yang ada di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) untuk periode 2008-2012. Adapun data yang digunakan 

diperoleh dari PT. IDX yang berlokasi di Jalan Veteran No.10 Bandung 40125. 

Serta dengan memasuki website yang berkaitan, jurnal penelitian yang berkaitan, 

dan media cetak maupun elektronik yang berskala nasional. Waktu penelitian 

diperkirakan dimulai dari bulan Februari 2014 sampai dengan skripsi ini selesai. 

 


