
BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang Masalah 

Isu perataan laba telah banyak didiskusikan dalam literatur akuntansi 

untuk beberapa dekade. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya 

melaporkan bahwa banyak indikasi perataan laba dan laba operasi merupakan 

sasaran umum yang digunakan unutk melakukan perataan laba, serta tindakan 

perataan laba cenderung dilakukan oleh perusahaan yang profitabilitasnya rendah 

dan perusahan dalam industri yang berisiko dan menyediakan bukti bahwa praktik 

perataan laba telah terdapat pada perusahan yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI), dan mengindikasikan faktor-faktor yang dapat mendorong 

praktik perataan laba diantaranya adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, jenis 

industri dan nasionalisme kepemilikan. 

Penelitian ini memiliki referensi dari Makaryanawati (2000), yang 

melakukan pengujian hipotesis antara perusahaan besar dan perusahaan sedang 

serta perusahaan kecil dan perusahaan sedang. Mengambil sampel perusahaan 

manufaktur atau industri yang terdaftar di BEI. Dengan cara mengukur 

perusahaan dari, profitabilitas, kelompok usaha, kebangsaan, harga saham, 

perbedaan aktual dan laba normal, kebijakan akuntansi mengenai laba dan 

leverage operasi yang memiliki pengaruh pada praktik perataan laba yang 

dilakukan perusahaan manufaktur atau Industri di Bursa Efek Indonesia.   



Pihak manajemen perusahaan sangat menyadari peranan informasi laba 

dalam laporan keuangan (income statement). Oleh karena itu, pihak manajemen 

cenderung memberikan kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan untuk 

mencapai tujuan tertentu yang biasanya bersifat jangka pendek (Kusuma & Sari, 

2003). 

Pilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan manajemen untuk tujuan 

spesifik itulah yang disebut dengan manajemen laba (Scott, 2000). Hal ini 

dilakukan untuk mengatasi masalah yang timbul antara pihak manajemen dengan 

pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholder) (Sugiarto, 

2003). Berbagai penelitian lainnya untuk membuktikan bahwa manajemen laba 

dilakukan untuk mencapai tujuan spesifik dan bersifat jangka pendek, juga telah 

dilakukan oleh Rahman dan Bakar (2002); Burgsahler dan Dichev (1997); 

Dechow, et. al (1995); serta Perry dan William (1994). Tetapi, penelitian yang 

dilakukan oleh Gumanti (2000) mengatakan bahwa menghadapi investigasi 

pelanggaran undang-undang antitrust akan menurunkan laba untuk menghindari 

pinalti pelanggaran antitrust. Wimbari (1998) mendapatkan hasil bahwa perataan 

laba disebabkan oleh faktor profitabilitas dan jenis industri. Jin (1998) 

menemukan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap praktik perataan laba adalah 

ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, sektor industri dan leverage-nya. 

Laporan keuangan (income statement) merupakan suatu  pencerminan dari 

suatu kondisi perusahaan, karena di dalam laporan keuangan (income statement) 

terdapat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan. Pemakai laporan keuangan dapat dibedakan 



menjadi beberapa pihak yaitu manajemen, pemegang saham, kreditor, pemerintah, 

karyawan perusahaan, pemasok, konsumen dan masyarakat umum lainnya yang 

pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu pihak  internal 

dan eksternal.  

Salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur  kinerja manajemen 

adalah laba. Sebagaimana disebutkan dalam SFAC  No.1 bahwa informasi laba 

pada umumnya merupakan perhatian utama dalam menaksir kinerja atau 

pertanggungjawaban manajemen dan informasi laba membantu pemilik atau pihak 

lain melakukan penaksiran atas earning power perusahaan di masa yang akan 

datang. Oleh karena itu, manajemen mempunyai kecenderungan untuk melakukan 

tindakan yang dapat membuat laporan keuangan menjadi baik. Tindakan manajer 

ini kadang bertentangan dengan tujuan perusahaan dan biasanya akan merugikan 

atau mengurangi profitabilitas perusahaan, misalnya perataan laba (income 

smoothing).  

Teori keagenan (Agency Theory) menyatakan manajemen memiliki 

informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan pemilik 

perusahaan yang sering terdorong  untuk melakukan tindakan yang dapat 

memaksimalkan keuntungan dirinya sendiri (disfunctional behaviour) dan atau 

perusahaannya. Untuk itu manajemen melakukan manajemen laba (earning 

management) karena laba merupakan salah  satu informasi dalam laporan 

keuangan yang sering digunakan sebagai  dasar dalam penentuan kompensasi 

manajemen dan merupakan sumber informasi yang penting untuk melakukan 

praktik perataan laba. Usaha untuk mengurangi fluktuasi laba adalah suatu bentuk 



manipulasi laba agar jumlah laba suatu periode tidak terlalu berbeda dengan 

jumlah laba periode sebelumnya. Oleh karena itu perataan laba meliputi 

penggunaan teknik-teknik tertentu untuk memperkecil atau memperbesar jumlah 

laba suatu periode sama dengan jumlah laba periode sebelumnya. Namun usaha 

ini bukan untuk membuat laba periode sebelumnya, karena dalam mengurangi 

fluktuasi laba itu juga dipertimbangkan tingkat pertumbuhan normal yang 

diharapkan pada periode tersebut.    

Konsep perataan laba mengasumsikan bahwa investor adalah orang yang 

menolak risiko (Fudenberg dan Tirole, 1995) dan manajer yang menolak risiko 

yaitu manajer yang menghindari pinjaman dan pemberian pinjaman di pasar 

modal. Demikian juga dalam hubungannya dengan kreditor, manajer lebih 

menyukai alternatif yang menghasilkan perataan laba (Trueman dan Titman 

1988).  

Praktik perataan laba merupakan fenomena yang umum dan dilakukan 

dibanyak Negara. Namun demikian, praktik perataan laba  ini, jika dilakukan 

dengan sengaja dan dibuat-buat dapat menyebabkan pengungkapan laba yang 

tidak memadai atau menyesatkan. Akibatnya, investor mungkin tidak memperoleh 

informasi akurat yang memadai mengenai laba untuk mengevaluasi hasil dan 

risiko dari portofolio mereka.  

Beberapa penelitian ini tidak menyetujui adanya praktik perataan laba 

antara lain dilakukan oleh Hector (1989) yang menyatakan bahwa perataan laba 

sebagai penyalahgunaan yang umum dalam pelaporan keuangan seharusnya 



diwaspadai oleh pemakainya dan McHugh (1992) menyatakan bahwa perataan 

laba merupakan manipulasi dari laporan keuangan.  

Perataan laba merupakan normalisasi laba yang dilakukan secara sengaja 

untuk mencapai trend atau level tertentu (Belkaoui, 1984). Menurut Beidelma 

(1973) bahwa usaha yang disengaja untuk meratakan atau memfluktuasikan 

dengan tingkat laba sehingga pada saat sekarang dipandang normal bagi suatu 

perusahaan. Dalam hal ini perataan laba menunjukkan suatu usaha manajemen 

perusahaan untuk mengurangi batas-batas yang diijinkan dalam praktik akuntansi 

dan prinsip manajemen yang wajar.  

Perataan laba dapat didefinisikan sebagai suatu sarana yang digunakan 

manajemen untuk mengurangi variabilitas urut-urutan target yang terlihat, karena 

adanya manipulasi variabel-variabel akuntansi semu atau transaksi riil (Salno dan 

Baridwan, 2000). Sementara Beidlemen (Chariri dan Ghozali, 2001: 326) 

mendefinisikan bahwa perataan laba sebagai usaha yang  disengaja untuk 

meratakan atau memfluktuasikan tingkat laba sehingga pada saat sekarang 

dipandang normal bagi perusahaan.  

Dari hasil pengujian sebelumnya ditemukan bahwa nilai pasar saham 

perusahaan perata laba lebih besar daripada nilai pasar saham perusahaan bukan 

perata laba. Hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan besar mempunyai 

insentif yang lebih besar untuk meratakan laba daripada perusahaan kecil karena 

perusahaan besar lebih mendapat perhatian dari pemerintah dan publik daripada 

perusahaan kecil. Tetapi terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa 

perusahaan kecil yang justru cenderung melakukan perataan laba. 



Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dalam ruang lingkup yang lebih sempit mengenai praktik perataan laba yaitu pada 

perusahaan-perusahaan manufaktur atau sindustri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Penelitian ini dituangkan dalam judul selama 6 tahun (2005 

 

2010) 

sehingga penelitian ini memberikan kontribusi untuk menguji apakah terjadi 

penguatan konsistensi terhadap teori maupun penelitian yang ada selama ini atau 

sebaliknya. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan mengambil judul  

 

Analisis Perbedaan Ukuran Perusahaan Besar Dan Perusahaan Kecil Yang 

Melakukan Praktik Perataan Laba (Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia (2005 

 

2010) ) .    

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang  di atas, maka masalah yang akan 

diteliti dapat dirumuskan: apakah perataan laba, 

1. Pada besaran perusahaan berpengaruh terhadap praktik perataan laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara perusahaan besar dan perusahaan 

kecil yang melakukan praktik perataan laba .  

1.3. Batasan Masalah  

Batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Periodisasi data penelitian mencakup data tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010 yang dipandang cukup untuk analisis yang membutuhkan 



pengamatan yang bersifat time series dan mewakili kondisi BEI yang relatif 

stabil dan normal. 

2. Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur atau industri yang terdaftar di BEI dari 2005-2010. Dipilihnya 

perusahaan manufaktur atau industri sebagai sampel karena jumlah 

perusahaan lebih besar daripada jenis perusahaan lain, misalnya perusahaan 

jasa dan perdagangan.   

1.4. Maksud dan tujuan Penelitian  

1. Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi-informasi yang 

diperlukan dan untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh peneliti 

dalam melakukan penelitiannya. 

2. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris apakah terdapat 

perbedaan yang signifikan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil yang 

melakukan praktik perataan laba 

3. Konsistensi hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

sekarang.   

1.5. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan 

pemahaman khususnya mengenai perataan laba (income smoothing). 



2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai income 

smoothing dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan perusahaan. 

3. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai praktik 

perataan laba (income smoothing) di lantai bursa, sehingga investor dapat 

melakukan analisa secara cermat dan mengambil keputusan yang tepat 

berkaitan dengan keputusan investasi. 

4. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan melengkapi khazanah 

keilmuan mengenai perataan laba (income smoothing) dan dapat menjadi 

bahan acuan untuk penelitian dan analisis berikutnya.            



1.6. Kerangka Pemikiran  

Gambar 1  

Hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat                          

Sumber : data di olah   
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lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk 

pemodal menengah dan kecil.  

Salah satu fungsi utama pasar adalah sebagai sarana untuk memobilisasi 

dana yang bersumber dari masyarakat ke berbagai sektor yang melaksanakan 

investasi. Syarat utama yang diinginkan oleh para investor untuk bersedia 

menyalurkan dananya melalui pasar modal adalah perasaan aman akan 

investasinya. Perasaan aman ini diantaranya diperoleh karena investor 

memperoleh informasi yang jelas, wajar dan tepat waktu, sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan.  

Dengan semakin pesatnya perkembangan pasar modal di Indonesia, 

peranan laporan keuangan menjadi sangat penting. Bagi investor, informasi 

akuntansi merupakan dasar dalam melakukan analisis saham serta untuk 

memprediksi prospek penting earning di masa mendatang. Pasar cenderung untuk 

bereaksi terhadap segala informasi, khususnya informasi laba, yang berhubungan 

dengan perusahaan emiten, karena hal tersebut akan mempengaruhi nilai investasi 

mereka di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan cenderung untuk 

melakukan intervensi atas laba dalam laporan keuangan tanpa melanggar prinsip-

prinsip atau standar akuntansi yang ada, melalui perataan laba (income 

smoothing), yang bertujuan untuk mengurangi risiko pasar atau saham perusahaan 

yang akhirnya akan meningkatkan harga pasar perusahaan.    

Adanya fleksibilitas yang diberikan oleh prinsip akuntansi yang diterima 

umum kepada pembuat laporan keuangan untuk memilih metode maupun 



kebijakan akuntansi yang dianggap paling sesuai untuk digunakan pada suatu 

periode tertentu adakalanya dimanfaatkan oleh manajemen perataan (smoothing).  

Konsep  perataan laba (income smoothing) terkait erat dengan konsep 

manajemen laba (earnings management). Konsep manajemen laba menggunakan 

pendekatan teori keagenan (agency theory) yang menyatakan bahwa praktik 

manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pemilik (principal) 

dengan manajemen (agent) yang muncul ketika setiap pihak berusaha untuk 

mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkannya. Dalam hubungan keagenan, 

manajer memiliki asimetri infomasi terhadap pihak eksternal perusahaan (investor 

dan kreditor). Asimetri informasi terjadi karena manajemen relatif mengetahui 

lebih banyak dan lebih cepat mengenai kondisi perusahaan yang sesungguhnya 

dan juga kemungkinan aliran keuntungan yang akan diperoleh perusahaan di masa 

yang akan datang, sementara pihak di luar perusahaan hanya mengandalkan 

informasi yang dipublikasikan oleh pihak manajemen. Manajemen mungkin akan 

menahan, menunda, atau bias dalam mengumumkan informasi yang relevan untuk 

keuntungan atau kepentingan pihak manajemen sendiri.   

Sejalan dengan konsep manajemen laba, pembahasan konsep perataan laba 

juga menggunakan pendekatan teori keagenan, yaitu bahwa perataan laba muncul 

saat terjadi konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen, sehingga memicu 

manajemen untuk menggunakan informasi yang diketahuinya untuk 

memanipulasi laba dalam usaha meminimalkan pertentangan kepentingan dan 

mengurangi keresahan pemilik. 



 
Alasan manajemen melakukan praktik perataan laba adalah bahwa arus 

pendapatan yang stabil dianggap mampu mendukung tingkat dividen yang lebih 

tinggi daripada arus pendapatan yang bervariasi serta mempunyai efek yang lebih 

baik bagi nilai perusahaan di pasar dimana risiko perusahaan dapat dikurangi. 

Selain itu, perataan laba dimaksudkan untuk mengubah persepsi investor yang 

potensial terhadap nilai perusahaan menjadi lebih besar. Pada intinya, praktik 

perataan laba ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan pengaruh yang 

menguntungkan bagi nilai saham serta penilaian kinerja manajer.  

Praktik perataan laba merupakan fenomena umum dan dilakukan di 

banyak negara. Namun jika praktik perataan laba dilakukan dengan sengaja akan 

menyebabkan pengungkapan laba yang tidak memadai atau menyesatkan. Praktik 

perataan laba ini dilakukan dengan tujuan memberikan persepsi kepada para 

investor tentang kestabilan laba yang diperoleh perusahaan sehingga memberikan 

persepsi bahwa tingkat risiko dari investasi mereka rendah.  

Berdasarkan ragamnya penelitian mengenai income smoothing, sebagian 

penelitian menyatakan bahwa perusahaan kecil cenderung melakukan perataan 

laba dibandingkan dengan perusahaan besar. Seperti penelitian yang dilakukan 

oleh Ashari (1994), perusahaan besar cenderung menerima perhatian lebih dari 

analis, investor dan juga masyarakat (publik), sehingga kecederungan untuk 

melakukan perataan laba lebih kecil dibandingkan perusahaan kecil.  

Penelitian Albrecht dan Richardson (1990) menyatakan bahwa perataan 

laba mempunyai hubungan yang lebih kuat dengan perusahaan kecil daripada 

perusahaan besar. 



 
Tetapi, adapula penelitian yang menyatakan bahwa perusahaan besar 

cenderung melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan kecil untuk 

menghindari adanya perhatian pemerintah maupun publik. Seperti pada penelitian 

Moses (1987) yang menemukan bahwa perataan laba dapat dihubungkan dengan 

ukuran perusahaan. Ia menyatakan bahwa perataan laba umumnya dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kecil 

karena perusahaan-perusahaan besar cenderung menjadi subjek perhatian 

pemerintah dan masyarakat umum. Selain itu, perusahaan-perusahaan besar 

melakukan perataan laba dengan tujuan untuk menghindari jumlah pajak yang 

tinggi. Fluktuasi kenaikan yang besar dapat memberikan sinyal adanya praktik 

monopoli. Sementara itu, fluktuasi penurunan yang besar dapat mengindikasikan 

terjadinya krisis dalam perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Michelson et al. (1995), menggunakan 

market value of equity sebagai proksi dari ukuran perusahaan, memberikan bukti 

empiris bahwa perusahaan publik di Amerika Serikat yang melakukan perataan 

laba adalah perusahaan besar yang memiliki nilai pasar saham yang besar.  

Dalam hal ini, penulis merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh 

Makaryanawati (2000) yang menguji perbedaan praktik perataan laba antara 

perusahaan besar dan perusahaan kecil pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia selama tahun 1997, 1998, dan 1999. Hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung melakukan praktik perataan laba 

dibandingkan dengan perusahaan kecil, yang tercermin dari rata-rata total aktiva 



perusahaan yang melakukan praktik perataan laba lebih besar dari rata-rata total 

aktiva perusahaan yang tidak melakukan praktik perataan laba.   

Melihat fenomena income smoothing ini, penulis sangat tertarik untuk 

meneliti ulang penelitian tersebut. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya 

adalah: 

1. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan yang berbeda, yaitu periode 

setelah krisis ekonomi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dengan 

asumsi bahwa tahun 2005 dunia usaha Indonesia telah berangsur pulih atau 

dapat dikatakan bahwa periode pengamatan penulis lebih stabil dibandingkan 

dengan periode pengamatan penelitian terdahulu. Periode pengamatan yang 

digunakan dalam penelitian terdahulu adalah periode terjadinya krisis 

ekonomi di Indonesia, yang mengakibatkan nilai rupiah terdeflasi, 

menurunnya kinerja sektor manufaktur dan meningkatnya suku bunga, 

sementara banyak perusahaan besar yang mempunyai hutang dan melakukan 

transaksi impor dengan mata uang asing. 

2. Penulis menggunakan proksi ukuran perusahaan yang berbeda dengan 

penelitian sebelumnya, yaitu penjualan, karena para manajer percaya bahwa 

kompensasi manajemen dikaitkan dengan besarnya penjualan yang dihasilkan. 

Sehingga penjualan merupakan salah satu fokus perhatian para manajer. 

Selain itu, perataan laba (income smoothing) berkaitan dengan laba dimana 

salah satu komponen yang menentukan besar kecilnya laba tersebut adalah 

penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan. 



3. Pada penelitian ini, penulis ingin mencoba untuk melihat dalam ruang lingkup 

perusahaan-perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sebagai salah satu sektor usaha yang mendominasi kegiatan 

perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan tentunya ikut merasakan dampak 

krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. 

Dari berbagai hasil penelitian dapat dikatakan bahwa konflik temuan antar 

penelitian dengan objek yang sama masih ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa 

penelitian lanjutan perlu dilakukan sebagai upaya untuk menguji validitas 

eksternal penelitian terdahulu. Dengan beragamnya penelitian terdahulu, maka 

belum dapat ditentukan atau diprediksi arah perbedaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

Terdapat perbedaan yang signifikan antara perusahaan besar dan 

perusahaan kecil yang melakukan praktik perataan laba

  

1.7. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 

komparatif. Menurut M. Nazir (2003, 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. 

Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara 

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

antara fenomena yang diselidiki . Metode ini tidak hanya memberikan gambaran 



terhadap fenomena tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis, 

membuat prediksi, serta mendapatkan makna dari suatu masalah yang ingin 

dipecahkan. Metode deskriptif komparatif merupakan metode yang 

membandingkan antara dua subjek yang diteliti. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah: 

1. Pengumpulan Data Sekunder 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data-data sekunder 

yang diperoleh melalui situs internet www.idx.co.id

 

dan Indonesian Capital 

Market Directory tahun 2005-2010, yaitu berupa infomasi perusahaan-

perusahaan Manufaktur yang go public dan laporan keuangan perusahaan 

tersebut selama 5 tahun yaitu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari serta 

menelaah data-data sekunder yang berhubungan. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. Dilakukan dengan membaca, menelaah dan meneliti 

jurnal-jurnal, majalah, buku, dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan 

erat dengan topik perataan laba (income smoothing) sehingga diperoleh 

informasi sebagai dasar teori dan acuan untuk mengolah data-data yang 

diperoleh di lapangan.     

http://www.idx.co.id


1.8. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan go public yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, khususnya perusahaan yang bergerak dalam 

sektor manufaktur. Alasan penulis menetapkan Bursa Efek Indonesia sebagai 

sumber data penelitian disebabkan karena Bursa Efek Indonesia merupakan salah 

satu sentral penjualan saham perusahaan yang go public di Indonesia. Di samping 

itu Bursa Efek Indonesia juga merupakan bursa efek yang terbesar di Indonesia. 

Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Desember 2011 sampai dengan 

selesai.                    


