
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini, terdapat 

perubahan di bidang perekonomian yang sangat pesat di dunia, baik di negara-

negara industri maupun negara-negara berkembang. Sehingga batas-batas negara 

bukan lagi menjadi penghalang. Keadaan ini melebarkan peluang masuknya 

berbagai pengaruh untuk saling berinteraksi antar negara. Hal tersebut merupakan 

peluang dan bisa menjadi tantangan atau ancaman bagi negara tersebut bila tidak 

mengantisipasi sebelumnya. 

 Dunia usaha di Indonesia tentunya tidak mungkin menghindarkan diri dari 

persaingan global, karena tidak hanya akan menghadapi pesaing-pesaing lokal 

saja tetapi juga pesaing-pesaing mancanegara. Apalagi pada masa krisis seperti 

sekarang ini, banyak perusahaan yang terpaksa gulung tikar, baik karena nilai 

hutangnya yang melambung sehubungan dengan jatuhnya nilai rupiah maupun 

karena turunnya daya beli konsumen. 

 Dunia usaha memiliki peluang yang luas untuk memilih alternatif 

pembiayaan guna mengembangkan usahanya. Perusahaan yang membutuhkan 

modal kerja cenderung memilih alternatif sumber pembiayaan jangka pendek 

yang disediakan perbankan. Sedangkan perusahaan yang membutuhkan modal 

untuk investasi cenderung memilih alternatif sumber pembiayaan jangka panjang 

seperti yang disediakan pasar modal. 

 Pasar modal dipandang sebagai sarana yang efektif untuk menghimpun 

dana dari masyarakat, selain dana dari pihak luar negeri. Hal ini dimungkinkan 

karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana 

invstasi jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor usaha. 

Di dalam melakukan investasi yang sehat, seorang investor dan calon 

investor sebelumnya harus mempertimbangkan kondisi perusahaan yang 

tercermin melalui kinerja perusahaan tersebut, termasuk juga kondisi perusahaan 



 

sejenis. Informasi kedua adalah menyangkut aspek teknis yang diketahui oleh 

para pelaku bursa berupa fluktuasi kurs, volume transaksi, kondisi bursa dan lain-

lain. Informasi ketiga berkaitan dengan keadaan lingkungan yang mencakup 

kondisi ekonomi, sosial politik, dan stabilitas nasional suatu negara. 

Informasi keuangan yang terdapat pada Laporan Keuangan perusahaan 

memuat data historis dalam penilaian dan peramalan analisis investasi. Sarana 

yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kinerja keuangan adalah Rasio 

Keuangan. Terdapat Rasio Keuangan yang dapat menunjukkan kinerja keuangan 

perusahaan, diantaranya adalah Rasio Profitabilitas perusahaan. Rasio 

profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba/pendapatan melalui kemampuan dan sumber yang ada.  

Rasio ini digunakan untuk menilai seberapa besar kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dengan mengoptimalkan kinerja keuangan yang bersangkutan 

(Sofyan Syfri Harahap, 2004:319). Pada umumnya para investor mempunyai 

tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraannya yaitu dengan mengharapkan 

pengembalian dalam bentuk dividen atau capital gain. Dilain pihak perusahaan 

juga mengharapkan adanya  pertumbuhan secara terus menerus untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, yang sekaligus juga harus memberikan 

kesejahteraan yang lebih besar kepada para pemegang sahamnya. Tentunya hal ini 

akan menjadi unik karena kebijakan dividen adalah sangat penting untuk 

memenuhi harapan para pemegang saham terhadap dividen, dan disatu sisi juga 

tidak harus menghambat pertumbuhan perusahaan. 

Para investor yang tidak bersedia mengambil resiko mempunyai 

pandangan bahwa semakin tinggi tingkat resiko suatu perusahaan, akan semakin 

tinggi juga tingkat keuntungan yang diharapkan sebagai hasil atau imbalan 

terhadap resiko tersebut. Selanjutnya dividen yang diterima saat ini akan 

mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada capital gain yang akan diterima di 

masa yang akan datang. Dengan demikian investor yang tidak bersedia 

berspekulasi akan lebih menyukai dividen daripada capital gain. 

Kebijakan dividen suatu perusahaan akan melibatkan dua pihak yang 

saling berkepentingan dan saling bertentangan, yaitu kepentingan para pemegang 



 

saham dengan dividennya, dan kepentingan perusahaan dengan laba ditahannya, 

disamping itu juga kepentingan bondholder yang dapat mempengaruhi besarnya 

dividen kas yang dibayarkan. Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham 

tergantung kepada kebijakan masing-masing perusahaan, sehingga memerlukan 

pertimbangan yang lebih serius dari manajemen perusahaan. 

Umumnya pemegang saham masih cenderung sangat mengharapkan 

dividen, sehingga perkiraan atas besarnya pemberian dividen merupakan hal yang 

sangat penting bagi para calon pemegang saham sebelum membeli saham suatu 

perusahaan. Pemberian dividen dengan jumlah yang lebih besar adalah sebuah 

isyarat dari manajemen bahwa perkiraan mereka tentang pendapatan yang akan 

diterima perusahaan di masa yang akan datang akan meningkat. Sehubungan 

dengan bertambah tingginya kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan 

Rasio Profitabilitas maka diharapkan semakin tinggi pula kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba yang pada akhirnya diharapkan akan sejalan dengan 

semakin besarnya dividen yang diberikan. 

Penelitian yang dilakukan penulis mendapat rujukan dari penelitian 

sebelumnya yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan Yang 

Diukur Dengan Rasio Profitabilitas (Return on Investment dan Net Profit Margin) 

terhadap Dividend Payout Ratio” ( studi kasus pada PT “X” ). Penulis merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian ini kembali dengan menggunakan indikator 

Rasio Profitabilitas yang berbeda dan tentunya dengan objek penelitian yang 

berbeda pula. Seperti yang telah dikemukakan pada uraian sebelumnya, bahwa 

pembayaran dividen oleh perusahaan kepada para investornya masih merupakan 

hal penting dan suatu daya tarik tersendiri dalam dunia investasi dewasa ini. 

Sehubungan dengan itu, perusahaan yang kinerja keuangannya baik dalam arti 

memiliki Dividend Payout Ratio yang tinggi, akan lebih dipilih oleh para investor 

untuk melakukan investasi. 

 

 

 



 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, judul yang akan dituangkan penulis 

dalam penyusunan skripsi ini adalah : 

“Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Diukur Dengan 

Rasio Profitabilitas terhadap Dividend Payout Ratio” (studi survei 

pada kelompok industri semen yang terdaftar di BEI) 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Masalah-masalah dalam penelitian ini, dapat di Identifikasikan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan yang diukur melalui Rasio 

Profitabilitas pada kelompok industri semen. 

2. Berapa besar Dividend Payout Ratio per tahun yang ditetapkan oleh kelompok 

industri semen. 

3. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan Rasio 

Profitabilitas terhadap Dividend Payout Ratio pada kelompok industri semen. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian yang ingin dilakukan selayaknya memiliki tujuan. Dengan 

demikian, penelitian yang dilakukan memiliki arah dan tujuan yang hendak 

dicapai. Paparan dalam latar belakang penelitian serta menilik identifikasi 

masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini 

adalah : 

1. Mengetahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan yang diukur melalui 

Ratio Profitabilitas pada kelompok industri semen. 

2. Mengetahui besarnya Dividend Payout Ratio pertahun yang ditetapkan oleh 

kelompok industri semen. 

3. Mengetahui besarnya pengaruh kinerja keuangan perusahaan yang diukur 

dengan Ratio Profitabilitas terhadap Dividend Payout Ratio kelompok industri 

semen. 

 

  



 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Penulis berharap, informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi berbagai pihak, diantarnya adalah : 

1. Kegunaan Pribadi 

Penulis berharap, informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi penulis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

ekonomi akuntansi. 

2. Kegunaan Akademik  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan, khususnya 

mengenai pengaruh kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan Rasio 

Profitabilitas terhadap Dividend Payout Ratio. 

3. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat  digunakan sebagai bahan pertimbangan 

yang bermanfaat bagi perusahaan dan gambaran mengenai peningkatan 

kinerja perusahaan, karena hal ini akan berpengaruh terhadap Dividend Payout 

Ratio yang diberikan, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi minat 

investor untuk menanamkan modalnya. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Persaingan global yang kini sudah merupakan fakta kehidupan 

perekonomian, baik bagi negara-negara industri maupun negara-negara 

berkembang, menjadikan semakin tingginya tingkat persaingan antar pelaku 

ekonomi. Hal tersebut membuat perusahaan memikirkan kembali masalah kinerja 

keuangan  dan efisiensi perusahaannya. 

Informasi penting yang diperlukan untuk mengetahui kondisi atau kinerja 

suatu perusahaan tercermin dari laporan keuangannya. Harahap (2004:105), 

mengemukakan bahwa “Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan 

dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”. 

Pada saat investor akan membeli saham suatu perusahaan yang telah go publik, 

investor akan menganalisis laporan keuangan perusahaan terutama yang berkaitan 



 

dengan masalah pengelolaan investasi dan kemampuannya dalam menghasilkan 

laba. Hal ini berarti bahwa dari laporan keuangan suatu perusahaan dapat 

diketahui kinerja perusahaan yang bersangkutan sebagai dasar pengambilan 

keputusan investasi. 

Fokus utama dari laporan keuangan adalah informasi mengenai prestasi 

suatu perusahaan yang diukur dengan laba dan komponen-komponennya. Tujuan 

umumnya adalah untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam 

proses pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Informasi akuntansi yang 

disajikan dalam neraca, laporan laba/rugi dan laporan keuangan lainnya 

dinyatakan dalam nilai absolut / mutlak. Salah satu kegunaan informasi akuntansi 

adalah untuk mengevaluasi dan menilai kinerja perusahaan. 

Menurut Mulyadi (2001:415-416), bahwa “Penilaian kinerja adalah 

penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian 

organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya”. Cara untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi 

perusahaan, analis keuangan memerlukan beberapa tolak ukur. Tolak ukur yang 

sering dipakai adalah rasio atau indeks, yang menghubungkan dua data keuangan 

yang satu dengan yang lainnya. Analisis dan interpretasi dari macam-macam rasio 

dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan 

prestasi perusahaan dibandingkan analisis yang hanya didasarkan atas data 

keuangan sendiri-sendiri yang tidak berbentuk rasio. 

Kinerja keuangan perusahaan yang baik dapat dijadikan salah satu 

pedoman bagi investor sebagai dasar analisis investasinya. Melalui analisis Rasio 

Profitabilitas yang dapat menunjukkan efesiensi dan efektivitas pengelolaan 

investasi oleh perusahaan dan kemampuannya dalam menghasilkan laba. 

Rasio Profitabilitas yaitu rasio-rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang 

tertentu. 

Sumber, Mamduh M. Hanafi, Abdul Hakim dalam bukunya Analisa Laporan 
Keuangan (Penerbit dan Percetakan ; AMP-YKPN 2005, halaman 85). 
 



 

Rasio Profitabilitas sering digunakan sebagai dasar mengevaluasi perencanaan, 

penetapan tujuan dan peningkatan kinerja keuangan perusahaan. 

ROI merupakan rasio yang mengukur tingkat pengembalian investasi yang 

telah dilakukan perusahaan, baik dengan menggunakan total aktiva yang dimilik 

oleh perusahaan tersebut maupun dengan menggunakan dana yang berasal dari 

pemilik (modal). Analisis tingkat pengembalian investasi dalam menganalisis 

laporan keuangan ini mempunyai makna dan peranan yang sangat penting, karena 

merupakan salah satu teknik yang bersifat menyeluruh (comprehensive). ROI ini 

merupakan teknik analisis yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat 

efesiensi dan efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.” 

Return on Investment itu sendiri adalah salah satu bentuk rasio 

profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan 

dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk 

operasinya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Dengan demikian rasio 

ini menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari operasinya perusahaan (net 

operating income) dengan jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk 

menghasilkan keuntungan operasi tersebut (net operating assets). Sebutan lain 

untuk ratio ini adalah “Net operating profit rate, of return” atau “operating 

earning power”. 

Analisa Net Profit Margin (NPM) sering digunakan oleh praktisi keuangan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari hasil penjualan 

bagi pemegang saham perusahaan. Gross Profit Margin merupakan rasio atau 

perimbangan antara gross profit (laba kotor) yang diperoleh perusahaan dengan 

tingkat penjualan yang dicapai pada periode yang sama. 

ROI mengukur efektivitas dan efesiensi perusahaan dengan keseluruhan 

dana atau sumber daya yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan dalam 

operasi perusahaan dalam usaha memperoleh laba. Dengan demikian rasio ini 

menghubungkan laba bersih setelah pajak yang diperoleh dari kegiatan 

perusahaan dengan jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk 

menghasilkan laba. 

 



 

Rasio ini dapat ditulis dalam rumusan sebagai berikut : 

Van Horne dan Machowitz (1998 :150) 

ROI =       Net Profit After Taxes 
                  Total Asset 

                                   atau 

ROI =   Operating  Asset Turn Over x Profit Margin 
 

Sumber, S Munawir dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan (Penerbit ; 
LIBERTY, Yogyakarta 2004, halaman 89) 

 
NPM mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dari penjualan. Rasio 

ini juga digunakan untuk mengukur berapa besar laba bersih yang dapat diperoleh 

dari setiap penjualan dan tingkat efesiensi pengeluaran biaya dalam perusahaan. 

Semakin efisiensi suatu perusahaan dalam mengeluarkan biaya-biayanya maka  

semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut. Dengan demikian 

rasio ini menghubungkan laba bersih setelah pajak dengan hasil penjualan bersih   

yang dilakukan perusahaan. 

Rasio ini dapat ditulis dalam bentuk rumus sebagai berikut : 

Van Horne dan Machowitz (1998 :150) 

NPM =     Net Profit After Taxes 
       Net Sales 
 
Return on Comon Stockholders ‘Equity (ROE) merupakan salah satu alas 

an utama mengapa mengoperasikan perusahaan adalah untuk menghasilkan laba 
yang akan bemanfaat bagi para pemegang saham. Ukuran keberhasilan dari 
pencapaian alasan ini adalah angka return  common stockholders equity yang 
berhasil dicapai. Ratio Return On Equity ini dihitung dengan cara sebagai berikut: 

 
Return on Equity =   Laba bersih setelah pajak – Dividen saham istimewa 

    Rata-rata modal saham biasa 
Sumber, Dwi Prastowo, Rifka Juliaty dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan 
(Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN 2002, halaman 87). 
 
Kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan rasio profitabilitas merupakan 

suatu konsep pengukuran kinerja yang menitikberatkan pada perolehan laba 

perusahaan. Sehingga bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan 

dengan analisis Profitabilitas ini untuk dapat melihat keuntungan yang benar-



 

benar akan diterima dalam bentuk dividen. Analisis ROI merupakan salah satu 

teknik yang bersifat menyeluruh dan lazim digunakan untuk mengukur tingkat 

efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.  

Analisis NPM bermanfaat untuk mengukur tingkat efesiensi total pengeluaran 

biaya-biaya dalam perusahaan. Analisis Gross Profit Margin dari beberapa 

periode akan dapat memberikan informasi tentang kecenderungan gross margin 

yang diperoleh dan bila dibandingkan dengan standar rasio akan diketahui apakah 

margin yang diperoleh perusahaan sudah tinggi atau sebaliknya. Analisis 

Operating Ratio mencerminkan tingkat effisiensi perusahaan, sehingga rasio yang 

tinggi menunjukkan keadaan yang kurang baik karena berarti setiap rupiah 

penjualan yang terserap dalam biaya juga tinggi, dan yang tersedia untuk laba 

kecil. Tetapi rasio yang tinggi mungkin tidak hanya disebabkan oleh faktor 

internal yang dapat dikendalikan oleh manajemen, tetapi juga faktor eksternal.              

Dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan bisa diukur dengan Rasio 

Profitabilitas, sehingga dengan semakin membaiknya kinerja keuangan 

perusahaan yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya laba perusahaan, 

maka diharapkan dividen yang diberikan oleh perusahaan akan semakin 

meningkat pula. 

 Kebijakan dividen yang dilakukan perusahaan merupakan pembagian 

pendapatan setelah pajak digolongkan kedalam dua referensi, yang pertama 

adalah sebagai dana yang digunakan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan, 

hal ini ditunjukkan dalam neraca yaitu pada pos laba ditahan (retained earning), 

yang kedua adalah sebagai dana yang didistribusikan kepada pemegang saham 

perusahaan, hal tersebut ditujukan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang 

saham. Dividen payout ratio mengukur laba bersih perlembar saham biasa yang 

dibayarkan dalam bentuk dividen, yang dihitung dengan formula sebagai berikut: 

Dividen payout = Dividen perlembar saham biasa  

     Earning Per Share 

Sumber, Dwi Prastowo, Rifka Juliaty dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan 
(Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN 2002, halaman 97). 
 

 



 

Berdasarkan teori yang dikemukakan dalam Kerangka Pemikiran yaitu 

“Terdapat pengaruh yang signifikan dari kinerja keuangan yang diukur dengan 

Rasio Profitabilitas (ROI,ROE dan NPM) terhadap Dividend Payout Ratio”. 

Dalam penyusunan skripsi terdapat 2 Variabel yaitu :  

1. Kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan rasio profitabilitas 

(ROI, NPM dan ROE)  

  Indikator-indikator Variabelnya adalah sebagai berikut : 

• Perbandingan laba bersih setelah pajak terhadap total asset. 

• Perbandingan antara laba bersih setelah pajak terhadap penjualan 

bersih. 

• Perbandingan laba bersih setelah pajak terhadap modal sendiri. 

2. Dividen Payout Ratio  

  Indikator-indikator Variabelnya adalah sebagai berikut : 

• Besarnya common Dividend dibagi laba bersih setelah pajak. Atau 

Dividend Per share dibagi earning Per share. 

 

  Penulis menggunakan metode deskriptif untuk menguji hipotesis yang 

telah dikemukakan. Metode ini banyak membantu terutama dalam penelitian 

yang bersifat longitudinal yaitu penelitian yang dilakukan berulang-ulang 

dalam suatu jangka waktu tertentu, Cooper & Emory (1997;125). 

 

    Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik F. Hal ini 

dilakukan untuk membuktikan ada tidaknya hubungan linier antara X dan Y 

secara bersama-sama (Simultan). Hipotesis untuk uji F adalah: 

Hipotesis : 

Ho   :   1r    = 2r =   0   Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Return 
On Invesment, Net Profit Margin, dan Return On Equity  
terhadap Dividend Payout Ratio 

Ha : 1r  ≠ 2r  ≠ 0      Terdapat pengaruh yang signifikan antara Return On 
Invesment, Net Profit Margin, dan Return On Equity  
terhadap Dividend Payout Ratio. 
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Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran 

 

1.6      Metode Penelitian  

     1.6.1    Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini 

adalah metode deskriptif. Menurut Cholid Narbuko dan H Abu Achmadi 

(2002 : 44), mengatakan bahwa : “Metode deskriptif yaitu penelitian yang 

berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang 

berdasarkan data-data dengan cara menyajikan data, menganalisis dan 

menginterpretasi”. Sedangkan penelitiannya dilakukan secara survei, yaitu 

penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala 

yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual dengan melakukan 

evaluasi serta perbandingan-perbandingan terhadap hal-hal yang telah 

Return on Investment 

Net Profit Margin 

Return on Equity 

Dividen Payout 
Analisis Rasio Profitabilitas 

Dividen Payout Ratio 



 

dikerjakan orang dalam menangani situasi atau masalah yang serupa dan 

hasilnya dapat digunakan dalam pembuatan rencana dan pengambilan 

keputusan di masa yang akan datang, Moh Nazir  (1999 : 65). 

 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library research) 

 Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara membaca dan memahami 

untuk data-data teoritis dan literatur, catatan kuliah dan bahan tulisan lain 

sehubungan dengan penelitian ini. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan data sekunder. 

2. Penelitian Lapangan (field research) 

 Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data dari perusahaan 

yang sedang diteliti untuk kemudian dipelajari, diolah dan dianalisis. 

 

1.7 Lokasi dan waktu penelitian  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari Pojok Bursa Efek Indonesia – Universitas Widyatama. Sedangkan 

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian adalah sejak bulan Agustus 2008 sampai 

dengan selesai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


