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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Setelah adanya deregulasi dalam pasar modal dan situasi kebijakan uang 

ketat yang mulai berlaku pada tahun 1991, banyak perusahaan melakukan go 

public untuk mendapatkan dana yang murah dan mudah. Dengan go public-nya 

perusahaan, maka investor dapat menginvestasikan dananya pada perusahaan 

yang dianggap paling menguntungkan. Akan tetapi, pada setiap pengambilan 

keputusan investasinya, investor dihadapkan pada situasi ketidakpastian. Hal ini 

mendorong investor yang rasional untuk selalu mempertimbangkan risiko dan 

expected return setiap sekuritas. Secara teoritis, risiko dan expected return 

berbanding lurus. Gambaran risiko dan expected return dari suatu saham dapat 

dinilai berdasarkan informasi, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. 

 Informasi yang bersifat keuangan maupun ekonomi adalah bentuk 

informasi yang lebih banyak digunakan untuk menganalisa saham. Salah satu 

informasi yang dapat digunakan investor dalam menilai suatu perusahaan adalah 

laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sarana untuk 

mempertanggunjawabkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen atas sumber 

daya pemilik. Bagi para investor yang melakukan analisis perusahaan, informasi 

laporan keuagan merupakan salah satu informasi yang mudah didapatkan 

dibandingkan dengan alternatif informasi lainnya. Di samping itu, informasi 

laporan keuangan akuntansi sudah cukup menggambarkan kepada investor sejauh 

mana perkembangan kondisi perusahaan selama ini dan apa saja yang telah 

dicapainya, sehingga dapat dijadikan acuan bagi investor, baik secara individual, 

institusional, dan analisis sekuritas. 

 Laporan arus kas sebagai bagian dari laporan keuangan, seperti dinyatakan 

dalam Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 95, merupakan 

salah satu informasi yang juga mendapat perhatian investor. Laporan arus kas 
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ditujukan untuk melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode 

yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Menurut Prinsip 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2, laporan arus kas ini diwajibkan sejak 

1 Januari 1995 untuk semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dengan tujuan untuk 

mengisi kesenjangan informasi dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan 

saldo laba yaitu dalam hal menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

kas dan setara kas serta menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan kas. 

Arus kas historis berguna untuk memprediksi dividen, selain itu arus kas yang 

dihasilkan cukup untuk menentukan apakah arus kas yang dihasilkan cukup untuk 

melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi, serta melakukan investasi 

tanpa mengandalkan dana dari luar. 

 Laporan arus kas harus disajikan dengan merinci komponen-komponen 

arus kas dari aktivitas-aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Perbedaan 

komponen-komponen arus kas ini penting karena masing-masing komponen 

tersebut dianggap mempunyai pengaruh yang berbeda-beda terhadap return 

sekuritas. Komponen-komponen arus kas dari aktivitas operasi dan pendanaan 

mempunyai hubungan yang signifikan dengan return saham sedangkan 

komponen-komponen arus kas dari aktivitas investasi tidak mempunyai hubungan 

yang signifikan dengan return saham. 

 Cash flow ini merupakan metode analisis yang paling sering digunakan 

dalam manajemen keuangan, khususnya untuk menilai kelayakan investasi. 

Pelaporan arus kas dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan sebagian analis 

keuangan yang meragukan keandalan dan relevansi informasi laba akuntansi 

karena komponen akrualnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu 

adanya penyesuaian terhadap laba akuntansi sehingga jelas arus kas masuk dan 

keluar dalam satu entitas. Dengan demikian, laporan arus kas diharapkan dapat 

meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan 

dengan meniadakan pengaruh penggunaan metode akuntansi yang berbeda untuk 

transaksi dan peristiwa yang sama. 
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 Beberapa penelitian yang berhubungan dengan kandungan informasi arus 

kas telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebagaimana yang dikutip dari Dilah 

Utami Cahyani (1999) dalam jurnalnya yang berjudul ”Muatan Informasi 

Tambahan Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan”, yaitu 

Wilson (1986,1987) dan Bowen et al (1986) menguji kandungan informasi arus 

kas dan laba dengan return saham. Reyburn (1986) menguji kandungan informasi 

arus kas dan laba akrual dengan return saham. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan adanya kandungan informasi pada data arus kas. Ali (1994) menguji 

kandungan informasi dari laba, modal kerja dari operasi dan arus kas dengan 

menggunakan model regresi linier dan non linier. Hasil studinya menemukan 

bahwa ketiga variabel independen tersebut mempunyai hubungan dengan return 

saham dengan model regresi non linier. 

 Wilda Hera dari Universitas Padjadjaran pernah menguji mengenai 

informasi arus kas dengan judul "Hubungan Kandungan Informasi Arus Kas, 

Komponen Arus Kas, dan Laba Akuntansi dengan Harga atau Return saham". 

Hasil penelitiannya yang menggunakan alat analisis regresi linier berganda 

menyimpulkan bahwa analisis yang dilakukan dengan menggunakan perusahaan 

manufaktur sebagai sampel menunjukkan bahwa total arus kas tidak mempunyai 

hubungan yang signifikan dengan harga saham, tetapi hasil dari analisis 

ditemukan bahwa pemisahan total arus kas ke dalam tiga komponen arus kas, 

yaitu arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan mempunyai 

hubungan yang signifikan dengan harga saham. Hasil ini berarti bahwa 

pengungkapan informasi arus kas memberikan informasi tambahan bagi pemakai 

laporan keuangan. 

 Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya perbedaan hasil 

yang menyebabkan kontribusinya terhadap teori belum bersifat objektif dan 

general sehingga masih perlu dilakukan penelitian mengenai kandungan informasi 

arus kas. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai ketereratan hubungan informasi arus kas baik secara bersama-sama 

(simultan) maupun secara parsial terhadap harga saham. Adapun penelitian serupa 
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pernah dilakukan oleh Sdr. Wilda Hera dari Universitas Padjajaran. Namun 

demikian terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu 

periode pengujian dalam penelitian ini adalah tahun 2004-2005 sedangkan periode 

penelitian sebelumnya adalah tahun 2001-2002. Selain itu juga, dalam penelitian 

ini peneliti tidak mengintegrasikan laba akuntansi dengan harga atau return saham 

karena arus kas lebih baik dibandingkan laba dalam memprediksi arus kas masa 

depan sedangkan dalam jangka panjang kemampuan data arus kas relatif setara 

dengan laba. Hal ini disebabkan karena laba akuntansi mengandung komponen-

komponen pendapatan yang dihasilkan mencakup kredit yang belum tertagih tunai 

dan beban yang mungkin belum dibayarkan secara tunai. Jadi menurut data 

akuntansi akrual, laba bersih tidak akan menunjukkan arus kas bersih. Perbedaan 

lainnya yaitu sampel yang digunakan dalam penelitiannya tidak random dan 

hanya mendasarkan pada perusahaan manufaktur, sehingga hasil penelitiannya 

tidak dapat digunakan sebagai dasar generalisasi. Penulis mencoba untuk 

menindaklanjuti saran dari peneliti untuk melakukan penelitian dengan 

mengambil sampel tidak hanya dari perusahaan industri secara acak. Adapun 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, berjudul: "Pengaruh Kandungan 

Informasi Komponen Arus Kas terhadap Perubahan Harga Saham 

Perusahaan". 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis akan 

mengidentifikasikan beberapa masalah yang akan timbul dalam penelitian ini. 

Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh yang positif antara kandungan informasi komponen 

arus kas secara bersama-sama terhadap perubahan harga saham perusahaan di 

Bursa Efek Jakarta. 

2. Apakah terdapat pengaruh yang positif antara kandungan informasi komponen 

arus kas secara parsial terhadap perubahan harga saham perusahaan di Bursa 

Efek Jakarta. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

 Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui apakah terdapat pengaruh yang positif antara kandungan 

informasi komponen arus kas secara bersama-sama dengan perubahan harga 

saham perusahaan di Bursa Efek Jakarta. 

2. Mengetahui apakah terdapat pengaruh yang positif antara kandungan 

informasi komponen arus kas secara parsial dengan perubahan harga saham 

perusahaan di Bursa Efek Jakarta. 

 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Menguji apakah terdapat pengaruh yang positif antara kandungan informasi 

komponen arus kas secara bersama-sama terhadap perubahan harga saham 

perusahaan di Bursa Efek Jakarta. 

2. Menguji apakah terdapat pengaruh yang positif antara kandungan informasi 

komponen arus kas secara parsial terhadap perubahan harga saham perusahaan 

di Bursa Efek Jakarta. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

 Penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar cakupan penelitian 

tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang telah 

ditetapkan. Pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penulis hanya meneliti pengaruh dari kandungan informasi komponen arus 

kas baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap perubahan 

harga saham perusahaan. Penulis tidak meneliti faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi harga saham. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan sektor industri 

makanan dan minuman yang telah terdaftar di BEJ. Menurut Badan Pengawas 

Pasar Modal (Bapepam) dalam surat edarannya tahun 2002 tentang Pedoman 
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Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Publik Industri 

Manufaktur, industri makanan dan minuman ini merupakan industri yang 

memiliki prospek yang paling bagus diantara industri yang termasuk dalam 

industri konsumsi yaitu industri rokok, industri farmasi, dan industri 

kosmetika, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar 

merupakan pasar yang potensial bagi perusahaan-perusahaan dalam industri 

ini. 

3. Pemilihan saham hanya terbatas pada perusahaan yang sahamnya aktif 

diperdagangkan selama dua periode berturut-turut, yaitu mulai dari tahun 2005 

sampai dengan tahun 2006. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh distribusi 

yang lebih terkonsentrasi, sehingga dapat diperoleh parameter yang relatif 

lebih efisien karena emiten yang sahamnya tidak aktif diperdagangkan akan 

mengganggu proses analisis. 

4. Perusahaan telah mengeluarkan laporan keuangan yang di dalamnya termasuk 

laporan arus kas. Laporan keuangan milik perusahaan tersebut diasumsikan 

wajar karena telah diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan pada Bapepam. 

5. Periode harga saham yang diteliti adalah 2005-2006. Hal ini dimaksudkan 

agar ketersediaan datanya dapat terpenuhi dan berdasarkan indeks harga 

saham gabungan (IHSG) periode tersebut dipandang up to date serta cukup 

mewakili kondisi BEJ yang mulai relatif stabil dan normal kembali setelah 

terjadinya krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997.  

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bisa 

dipercaya dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, yaitu: 

1. Bagi investor, dapat menggunakan analisa arus kas sebagai salah satu alat 

dalam menganalisa laporan keuangan alternatif dan untuk pengambilan 

keputusan penanaman modal pada sebuah perusahaan. 

2. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

yang lebih mendalam mengenai mekanisme penggunaan laporan arus kas 
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untuk menilai kinerja perusahaan sebagai salah satu dasar pengambilan 

keputusan penanaman modal. 

3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar 

untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut. 

 

1.6 Kerangka pemikiran dan Hipotesis 

1.6.1 Kerangka Pemikiran 

 Ada banyak cara yang bisa ditempuh oleh para investor untuk 

menanamkan modalnya. Salah satu cara yang popular adalah dengan bermain di 

pasar modal. Pasar modal merupakan wadah atau tempat untuk menanamkan dana 

modal bagi para investor, berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang 

bisa diperdagangkan di sana. Sebagaimana layaknya suatu pasar maka pergerakan 

harga saham di pasar modal ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari para 

pelaku pasar. Harga yang diperoleh merupakan keseimbangan antara penawaran 

dan permintaan. Hal ini juga merupakan kesepakatan dan konsensus dari para 

pelaku pasar mengenai nilai suatu barang atau jasa berdasarkan informasi yang 

tersedia. 

 Harga suatu saham di bursa dipengaruhi oleh banyak faktor baik yang 

bersifat kualitatif maupun kuantitatif, misalnya pengaturan perdagangan saham, 

ketat tidaknya pengawasan atas pelanggaran oleh pelaku bursa, psikologi investor 

secara keseluruhan yang berubah-ubah, dan sebagainya. Secara garis besar, 

faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham dapat dikelompokkan dalam tiga 

golongan, yaitu faktor pengaruh eksternal, faktor pelaku investor, dan faktor 

kinerja emiten.  

 Pada setiap pengambilan keputusan investasinya, investor dihadapkan 

pada situasi ketidakpastian. Hal ini mendorong investor yang rasional untuk selalu 

mempertimbangkan risiko dan expected return setiap sekuritas. Secara teoritis, 

risiko dan expected return berbanding lurus. Semakin besar expected return maka 

tingkat risiko yang melekat juga semakin besar. Gambaran risiko dan expected 

return dari suatu saham dapat dinilai berdasarkan informasi, baik yang bersifat 

kualitatif maupun kuantitatif. Dalam kegiatan pasar modal, informasi ini 
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merupakan unsur yang fundamental dan dominan. Pada hakikatnya, informasi 

menyajikan keterangan dan gambaran suatu perusahaan, baik yang menyangkut 

kondisi performa maupun prospek di masa depan. 

 Informasi yang bersifat keuangan maupun ekonomi adalah bentuk 

informasi yang lebih banyak digunakan untuk menganalisa saham. Laporan 

keuangan merupakan sumber informasi utama yang dijadikan acuan bagi investor, 

baik secara individual, institusional, dan analisis sekuritas. Statement of Financial 

Accounting Concepts (SFAC) No. 1 mengidentifikasikan beberapa tujuan 

pelaporan keuangan tersebut, antara lain untuk menyediakan informasi bagi 

investor, kreditor, dan pemakai eksternal lain untuk pengambilan keputusan 

investasi, kredit, dan lain-lain dan untuk menyediakan informasi mengenai 

prospek arus kas yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai 

prospek arus kas bersih perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan menurut 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2002 dalam Kerangka Dasar Penyusunan 

dan Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa tujuan dari Laporan 

Keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

 Keputusan-keputusan ekonomi yang akan diambil oleh para pemakai 

laporan keuangan, tentu saja membutuhkan evaluasi terlebih dahulu atas 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, serta kepastian dari hasil 

tersebut. Kemampuan ini akhirnya menentukan, misalnya kemampuan membayar 

kepada karyawan dan pemasok, kemampuan pembayaran bunga, pembayaran 

kembali pinjaman, dan tentu saja pembagian penghasilan kepada pemilik. Para 

pemakai laporan keuangan dapat mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dengan lebih baik kalau mereka mendapatkan informasi yang 

difokuskan pada posisi keuangan, earnings, perubahan posisi keuangan, dan 

laporan arus kas perusahaan. 

 Laporan arus kas perusahaan sebagai bagian dari laporan keuangan seperti 

dinyatakan dalam Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) No. 95 

merupakan salah satu sumber informasi yang juga mendapat perhatian investor. 
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Laporan arus kas ditujukan untuk melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas 

selama periode yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

Informasi tentang arus kas suatu perusahaan sangat berguna bagi para pengguna 

laporan keuangan sebagai dasar penilaian kemampuan perusahaan dalam 

penggunaan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, 

para pengguna laporan keuangan perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta kepastian perolehannya. 

Informasi ini juga memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk 

menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari 

berbagai perusahaan. 

 Kewajiban membuat laporan arus kas di Indonesia dinyatakan dalam 

PSAK No. 2 paragraf satu, perusahaan harus menyusun laporan arus kas dan 

harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

laporan keuangan untuk tiap-tiap periode penyajian pelaporan keuangan. Sejak 

berlakunya PSAK No. 2 tahun 1995 tersebut, laporan perubahan posisi keuangan 

tidak boleh lagi disajikan dalam bentuk laporan arus kas dana, akan tetapi harus 

berbentuk laporan arus kas yang diperinci ke dalam komponen-komponen arus 

kas dari aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi. 

 Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang 

menentukan apakah dari operasinya perusahaan menghasilkan arus kas yang 

cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, 

membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada 

sumber pendanaan dari luar. Informasi lain dari arus kas selain dari aktivitas 

operasi ini dapat digunakan untuk memprediksi arus kas dari aktivitas operasi di 

masa mendatang. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas 

penghasil utama pendapatan perusahaan. Karenanya, arus kas tersebut pada 

umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempunyai penetapan 

laba atau rugi bersih. 

 Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu 

dilakukan karena aktivitas tersebut mencerminkan pengeluaran dan penerimaan 

arus kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan 
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pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh dari arus kas ini adalah pembayaran 

kas untuk pembelian aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, dan aktiva jangka 

panjang lain, termasuk juga biaya pengembangan dan aktiva tetap yang dibangun 

sendiri. 

 Arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan juga perlu dipisahkan 

dalam pelaporan arus kas karena arus kas ini berguna untuk memprediksi klaim 

terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. Beberapa 

contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan ini antara lain adalah 

penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya, pelunasan 

pinjaman, dan pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik dana 

atau menebus saham perusahaan. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kandungan informasi 

komponen arus kas memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk menilai 

kemampuan dari perusahaan yang diincar untuk tujuan investasi dengan 

perusahaan lainnya dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta kepastian 

perolehannya. Jika kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan kas dan 

setara kas yang tercermin dalam laporan arus kasnya dianggap baik dan akan 

dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan 

lainnya, maka akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan. Hal ini tentunya akan meningkatkan harga jual saham perusahaan 

tersebut di bursa efek. Secara sederhana kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 
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1.6.2 Hipotesis 

 Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut, dapat diambil hipotesis 

sebagai berikut: 

“Jika komponen arus kas yang terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, investasi, 

dan pendanaan mengalami kenaikan, maka akan menyebabkan perubahan 

kenaikan harga saham perusahaan”. 

 

1.7 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif 

analisis. Penelitian akan difokuskan pada laporan keuangan khususnya laporan 

arus kas dan harga saham beberapa perusahaan yang terdaftar di BEJ yang dipilih 

berdasarkan kriteria tertentu. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan 

diolah, dianalisa, dan diproses lebih lanjut dengan menggunakan dasar-dasar teori 

yang telah dipelajari. 

 

1.8 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Penelitian lapangan (field research) 

Dalam penelitian ini, dilakukan observasi langsung pada objek penelitian 

dengn tujuan untuk memperoleh data-data sekunder, yaitu laporan arus kas 

perusahaan dan harga saham perusahaan pada periode yang bersangkutan 

di BEJ. Observasi ini dilakukan dengan cara meneliti arus kas yang 

terdapat dalam laporan keuangan perusahaan dan menghubungkannya 

dengan harga saham yang bersangkutan pada periode tertentu di BEJ. 

b. Studi kepustakaan (library research) 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara 

mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah literature-literatur berupa 

buku, jurnal, majalah, surat kabar, yang ada kaitannya dengan masalah 

yang diteliti. 
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1.9 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan oleh penulis pada Bagian Pusat Referensi Pasar 

Modal (PRPM) BEJ yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 

Jakarta. Waktu penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2006.  

 

 

 


