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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia sejak tahun 1997 sampai dengan 

sekarang telah mengakibatkan sektor riil di Indonesia mengalami keterpurukan, namun tidak 

demikian dengan sektor moneter yang mampu bertahan dalam kondisi tersebut. Seperti yang 

telah kita ketahui dalam sektor moneter yang berperan adalah pasar modal, peranan pasar 

modal sangatlah penting yaitu sebagai suatu lembaga yang dapat melakukan pemupukan 

modal dan mobilisasi dana secara produktif. 

Menurut Suad Husnan (2001 : 3) secara formal pasar modal dapat didefinisikan 

sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa 

diperjual belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan 

pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta.  

Melalui pasar modal perusahaan dapat memperoleh alternatif sumber pendanaan di 

luar perusahaan, hal tersebut dilakukan dengan berbagai cara antara lain dapat berupa 

penyertaan dalam bentuk saham, pinjaman berupa hutang dari kreditur, dan juga dengan 

menerbitkan obligasi. Untuk mendapatkan  keuntungan dalam berinvestasi saham baik dari 

capital gain dan dividen, ataupun untuk mengantipasi kerugian yang timbul, maka para 

investor perlu memahami dengan baik serta menganalisis kondisi-kondisi yang terjadi di 

pasar modal, agar para investor dapat memiliki gambaran yang jelas mengenai kemampuan 

perusahaan dalam tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. 

Para investor perlu memiliki sejumlah informasi yang berkaitan dengan dinamika 

harga saham agar bisa mengambil keputusan tentang saham yang layak dipilih. Cates (1998) 

melihat perlunya informasi yang tepat tentang kinerja keuangan perusahaan, manajemen 

perusahaan, kondisi ekonomi secara makro, dan informasi relevan lainnya untuk menilai 

saham secara akurat. 

Investasi di pasar modal sekurang-kurangnya perlu memperhatikan dua hal, yaitu 

keuntungan yang diharapkan dan risiko yang mungkin terjadi. Ini berarti investasi dalam 



bentuk saham menjanjikan keuntungan sekaligus risiko. Kelaziman yang sering dijumpai 

adalah bahwa semakin besar return yang diharapakan, semakin besar pula risiko yang terjadi.  

Laporan keuangan merupakan salah satu sarana komunikasi yang digunakan untuk 

menghubungkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, dalam hal ini 

laporan keuangan sebagai media dimana informasi-informasi keuangan perusahaan dapat 

dikomunikasikan ke berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan 

menggambarkan informasi yang berguna mengenai posisi keuangan, keberhasilan operasi dan 

kebijakan, serta strategi perusahaan. Sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan pasar 

modal di Indonesia dewasa ini, maka peranan laporan keuangan menjadi semakin penting. 

Bagi investor, informasi akuntansi merupakan data dasar dalam melakukan analisis saham 

serta untuk memprediksi prospek earning di masa mendatang. Salah satu komponen laporan 

keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan investasi adalah laba. 

Laba merupakan salah satu parameter dalam mengukur kinerja manajemen, dimana 

informasi laba merupakan komponen laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk 

menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang representatif 

dalam jangka panjang, memprediksi laba, dan menaksir risiko dalam investasi atau 

meminjamkan dana (SFAC no.1). 

Manajemen perusahaan pun menyadari akan kecenderungan para investor dalam 

melihat laba sebagai parameter kinerja keuangan suatu perusahaan, dengan demikian 

manajemen perusahaan berusaha untuk meyakinkan para investor agar tetap menanamkan 

dananya di perusahaan mereka. Karena perhatian investor yang sering berpusat pada 

informasi laba tanpa memperhatikan prosedur yang digunakan manajemen dalam 

menghasilkan informasi laba tersebut telah mendorong manajemen untuk melakukan 

manajemen laba (earning management).   

Salah satu bentuk manajemen laba adalah perataan laba (income smoothing) yaitu 

mengurangi fluktuasi laporan laba perusahaan sehingga perusahaan nampak memperoleh 

tingkat laba yang stabil.  

            Ashari, dkk (1994) menyatakan bahwa tindakan perataan laba merupakan tindakan 

yang sengaja dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi perbedaan laba dengan 

menggunakan cara atau metode akuntansi tertentu. 



Barnea, dkk (1975) menyebutkan bahwa tindakan manajemen melakukan perataan 

laba adalah untuk mengurangi fluktuasi pada pelaporan laba dan meningkatkan kemampuan 

investor untuk memprediksi arus kas pada masa yang akan datang. Pada intinya, praktek 

perataan laba diharapkan dapat memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi nilai saham 

serta penilaian kinerja manajemen. Menurut  Beidleman (1973) Perataan laba (income 

smoothing) dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk 

menekan variasi dalam laba. Dengan melakukan perataan laba perusahaan diharapkan dapat 

menghindari reaksi pasar yang terlalu besar pada saat perusahaan mengumumkan informasi 

laba. 

Harga saham dilantai bursa salah satunya ditentukan menurut hukum permintaan dan 

penawaran, semakin banyak orang yang ingin membeli saham maka harga saham tersebut 

akan bergerak naik, sebaliknya semakin banyak orang yang ingin menjual saham, maka harga 

saham tersebut akan bergerak turun. Variasi harga saham ini ditentukan oleh banyak faktor, 

baik yang berasal dari lingkungan eksternal maupun dari lingkungan internal, dari lingkungan 

eksternal yaitu hal-hal yang dilakukan oleh pemodal atau investor yang terlibat dalam 

kegiatan pasar modal, sedangkan dari lingkungan internal yaitu hal-hal yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan, salah satunya yaitu memberikan 

informasi dalam bentuk laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut maka manajemen 

perusahaan berusaha menyajikan laporan keuangan sebaik mungkin dengan melakukan hal-

hal yang dapat mengubah laporan keuangan perusahaan, khususnya yang berhubungan 

dengan laporan laba perusahaan yang sering disebut perataan laba, karena biasanya laba yang 

stabil dimana tidak banyak fluktuasi atau variance dari satu periode ke periode lain dinilai 

sebagai prestasi yang baik. 

Zhemin dan Thomas (1994) menguji hubungan antara akuntansi perataan laba 

dengan kesejahteraan pemegang saham. Mereka menyatakan bahwa angka perataan laba 

disukai oleh pasar dan perusahaan dengan laba yang rata dianggap sebagai kurangnya risiko. 

Mereka juga mengatakan bahwa perataan laba dapat menguntungkan baik bagi pemegang 

saham yang ada atau calon investor. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zarowin 

(2002) menguji hubungan antara perataan laba dan keinformatifan harga saham dan 

menemukan perusahaan dengan perataan laba yang lebih besar mempunyai harga saham yang 

lebih informatif.  



Perusahaan yang melakukan perataan laba akan mampu mengendalikan abnormal 

return yang terjadi ketika laba diumumkan. Jika informasi laba yang diumumkan merupakan 

good news bagi investor, maka harga saham akan meningkat dan memberikan abnormal 

return yang besar bagi investor sehingga hal tersebut menarik perhatian investor lain untuk 

berinvestasi di perusahaan tersebut. Tetapi jika informasi laba tersebut merupakan bad news 

maka harga saham akan turun dan menyebabkan investor melepas atau menarik investasinya 

dari perusahaan tersebut. 

Investor akan menilai kinerja manajemen dan kondisi perusahaan melalui laporan laba 

rugi, apabila laba yang ditampilkan relatif stabil diharapkan akan meningkatkan persepsi  

pihak eksternal mengenai kinerja manajemen perusahaan tersebut. Pembeli saham atau 

investor pada umumnya membeli saham dengan harapan akan menerima dividen yang besar 

minimal sama dengan tingkat suku bunga deposito dan atau capital gain dari selisih harga 

penjualan dengan harga pembelian, dengan harapan investasi tersebut akan terjamin 

walaupun risiko untuk menemui kegagalan akan selalu ada dalam setiap investasi. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, informasi mengenai ekspektasi tingkat pengembalian 

modal dan risiko dari setiap alternatif investasi yang ada sangatlah dibutuhkan, agar analisis 

yang tepat dapat dilakukan demi mencegah timbulnya kerugian.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

perataan laba (income smoothing) yang erat kaitannya dengan earning management, dimana 

manajemen dengan sengaja memberikan persepsi kepada investor bahwa laba yang 

dihasilkan perusahaan adalah stabil. Dalam hal ini, penulis mengambil rujukan dari penelitian 

terdahulu yaitu : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh M Romaz Sjahputra (2002) mahasiswa pendidikan strata 1 

Universitas Padjadjaran Bandung, mengenai pengaruh praktek perataan laba terhadap 

perubahan harga saham di Bursa Efek Indonesia, dengan hasil penelitian bahwa praktik 

perataan laba berpengaruh tidak signifikan terhadap perubahan harga saham. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Marina (2003) mahasiswi pendidikan strata 1 Universitas 

Padjadjaran Bandung, mengenai pengaruh praktik perataan laba pada Price Earning Ratio 

serta implikasinya terhadap tingkat pengembalian saham, dengan hasil penelitian sebagai 

berikut : 

 

 



a. Perataan laba berpengaruh secara negatif terhadap Price Earning Ratio. 

b. Perataan laba tidak berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung (melaui 

Price Earning Ratio) terhadap tingkat pengembalian saham. 

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan perbaikan-perbaikan diantaranya yaitu 

dengan menambah jumlah sampel dan memperpanjang periode pengamatan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka penulis bermaksud 

mengadakan penelitian dengan judul : 

“Pengaruh Perataan Laba Terhadap Harga Saham Dan Hubungannya Dengan Tingkat 

Pengembalian Saham”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, inti permasalahan dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut : 

1. Apakah perataan laba berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham  

2. Apakah harga saham berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengembalian saham 

(return)  

3. Apakah perataan laba secara langsung maupun tidak langsung (melalui harga saham) 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian saham (return)  

 

1.3      Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian adalah untuk menyesuaikan ilmu yang didapat selama perkuliahan 

dengan melakukan penelitian di perusahaan-perusahaan, serta untuk mengetahui, 

mempelajari dan membandingkan teori dengan praktiknya mengenai perataan laba, harga 

saham, serta tingkat pengembalian saham dari perusahaan-perusahaan yang dijadikan objek 

penelitian. 

Sedangkan tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah perataan laba berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham. 



2. Untuk mengetahui apakah harga saham berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 

pengembalian saham (return). 

3. Untuk mengetahui apakah perataan laba secara langsung maupun tidak langsung (melalui 

harga saham) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian saham (return). 

 

1.4       Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini berguna untuk memperoleh gambaran langsung mengenai sampai seberapa 

jauh kesesuaian antara teori dan praktik sesungguhnya tentang perataan laba atau income 

smoothing, serta untuk melatih penulis dalam membahas kasus secara ilmiah dan untuk 

menerapkan ilmu yang sudah diperoleh selama masa perkuliahan. Selain itu untuk 

memenuhi salah satu syarat menempuh ujian sarjana di Fakultas Ekonomi jurusan 

Akuntansi Universitas Widyatama. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan pengumpulan dan pengelolaan data menjadi informasi yang berguna sebagai 

bahan masukan mengenai perataan laba serta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang 

berkaitan dengan stakeholder, sehingga dapat diambil langkah-langkah yang tepat 

sehubungan dengan pentingnya kontinuitas dan kelengkapan informasi dalam publikasi 

laporan keuangan. 

3. Bagi Investor 

Diharapkan menjadi suatu referensi dan bahan pertimbangan dalam menganalisis laporan 

keuangan, sehingga dapat mengambil keputusan investasi atas sahamnya agar 

memperoleh hasil yang diharapkan. 

4. Bagi pihak-pihak lain 

Memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi, khususnya untuk 

mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

 

 



1.5       Kerangka Pemikiran 

Perusahaan-perusahaan yang go public dan listing di Bursa Efek Indonesia pada 

umumnya menginginkan agar nilai pasar sahamnya meningkat dengan risiko yang rendah, hal 

ini bertujuan agar para investor tertarik untuk menanamkan modalnya ke perusahaan mereka. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka manajemen perusahaan berusaha 

melakukan manajemen atas laba atau sering disebut earning management. Salah satunya 

dengan melakukan inversi atas laba yang sering disebut perataan laba atau income smoothing, 

yaitu dengan mengurangi fluktuasi laba perusahaan sehingga perusahaan nampak 

memperoleh tingkat laba yang stabil.  

Menurut Moses (1987) dalam literatur mengenai perataan laba (income smoothing), 

dinyatakan bahwa pilihan-pilihan metode akuntansi cenderung digunakan untuk mengurangi 

fluktuasi laba daripada untuk memaksimalkan atau meminimalkan laba yang dilaporkan dan 

terbukti terdapat penggunaan metode akuntansi dalam perataan laba. 

Usaha untuk mengurangi fluktuasi laba adalah suatu bentuk intervensi atas laba agar 

jumlah laba suatu periode tidak terlalu berbeda dengan jumlah laba periode sebelumnya, 

dengan demikian perataan laba (income smoothing) menggunakan teknik-teknik tertentu 

untuk memperkecil atau memperbesar jumlah laba suatu periode. 

Definisi perataan laba menurut Belkaoui ( 2007 :192) adalah : 

“Smoothing of Reported earning’s may be defined as the intentional dampening of 
fluctuations about some level of earnings that is currently considered to be normal for 
a firm, in this sense smoothing represent an attemp on the part of the firms 
management to reduce abnormal variations in earning to be extent allowed under 
some accounting and management principles”. 

 

Perataan laba (income smoothing) dianggap sebagai cara yang efektif bagi perusahaan 

untuk menyajikan informasi mengenai laba perusahaan yang tumbuh stabil, karena melalui 

perataan laba manajemen berusaha untuk mencapai tingkat laba yang diharapkan. 

Laba sering digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh investor (dalam hal ini para 

pemegang saham) dalam menginvestasikan dananya. Apabila perusahaan menunjukan laba 

yang stabil tiap tahunnya, maka pemegang saham cenderung menginvestasikan dananya pada 

perusahaan tersebut. Fluktuasi atas laba dan tidak dapat diprediksinya laba yang akan datang 



merupakan sebab penentu risiko pasar atas saham, oleh karena itu manajemen perusahaan 

termotivasi untuk melakukan perataan laba (income smoothing). 

Perataan laba (income smoothing) atas laba yang dilaporkan dapat dicapai melalui 

real smoothing dan artificial smoothing. Real smoothing mengacu pada transaksi sebenarnya 

yang dilakukan ataupun tidak dilakukan berdasarkan pada pengaruh perataannya pada 

penghasilan, sedangkan artificial smoothing mengacu pada prosedur akuntansi yang 

digunakan untuk menempatkan biaya atau pendapatan dari suatu periode ke periode 

lainnya.Dengan demikian perataan laba dapat dilakukan melalui beberapa dimensi perataan 

laba, antara lain : 

1. Perataan laba melalui kejadian dan/atau pengakuan peristiwa (smoothing through event’s 

accurance and/ or recognition) 

2. Perataan laba melalui alokasi selama periode tertentu (smoothing through allocation 

overtime) 

3. Perataan laba  melalui klasifikasi (Smoothing through Classification) 

Tujuan akhir dari perataan laba ini adalah menstabilkan laba operasi dan laba bersih 

perusahaan yang terdapat dalam laporan keuangan dengan tujuan agar investor merasa yakin 

untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Perataan laba sengaja dilakukan agar 

resiko pasar atas saham dapat dikurangi yang tentunya akan meningkatkan harga pasar 

saham. 

Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan melakukan 

praktek perataan laba atau tidak adalah dengan menggunakan index smoothing yang diajukan 

oleh Eckel (1981), sehingga sering disebut juga Eckel’s model. Indeks ini banyak digunakan 

dalam penelitian tentang perataan laba dan bukan perataan laba. 

Harga saham suatu bursa dapat berubah, adapun faktor yang mempengaruhi 

perubahan harga saham terdiri dari faktor penawaran dan permintaan, faktor perilaku 

investor, serta faktor kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan penilaian saham dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu dengan analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis 

fundamental adalah pendekatan yang tidak terlepas dari penilaian kondisi kinerja keuangan 

khususnya mengenai profitabilitas perusahaan. Analisis Teknikal (Peramalan) adalah 

pendekatan yang dilakukan oleh investor dengan memperhatikan kecenderungan tren/pola 

harga saham yang akan dibeli. 



Praktek perataan laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, telah membuat 

para investor mempunyai pandangan sendiri bahwa kondisi pertumbuhan laba perusahaan 

stabil, sehingga akan memberikan risiko investasi yang rendah. Dengan risiko investasi yang 

rendah diharapkan ada peningkatan permintaan atas saham yang nantinya akan meningkatkan 

harga saham di pasar, karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu 

faktor yang mempengaruhi harga saham adalah penawaran dan permintaan investor terhadap 

suatu saham. Jika penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, pada umumnya kurs harga 

saham akan turun, sebaliknya jika jumlah permintan lebih besar dari jumlah penawaran 

terhadap suatu saham maka harga saham tersebut akan cenderung naik. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Trueman dan Titman (1988) memfokuskan 

pada penjelasan mengenai kemungkinan dapat diamatinya perataan laba dan bagaimana hal 

tersebut dapat mengakibatkan kenaikan harga saham. Hasil yang diperoleh dari penelitian 

tersebut adalah bahwa manajer perusahaan melakukan perataan laba secara rasional dengan 

tujuan mengurangi klaim dari para pemegang saham atas variasi laba ekonomis perusahaan 

yang pada akhirnya dapat mempengaruhi nilai pasar perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan Zarowin (2002) menguji hubungan antara perataan laba 

dan keinformatifan harga saham dan menemukan bahwa perusahaan dengan perataan laba 

yang lebih besar mempunyai harga saham yang lebih informatif. 

Laba bersih yang dilaporkan dapat dijadikan sebagai sinyal untuk memprediksi laba 

dimasa yang akan datang. Perataan laba juga merupakan suatu signaling technique yang 

dimaksudkan untuk menyediakan sinyal agar pembuatan prediksi dapat lebih akurat. Menurut 

Scott (2002) informasi akuntansi berguna bagi investor untuk membantu mereka dalam 

mengestimasi nilai yang diharapkan dan risiko dari return sekuritas. Risiko yang lebih rendah 

diharapkan akan meningkatkan permintaan terhadap suatu saham tertentu, dimana dengan 

adanya peningkatan akan saham tertentu akan dapat merubah harga saham tersebut, dan 

perubahan harga saham tersebut cenderung mengalami kenaikan. Posisi harga saham tersebut 

akan dianalisis oleh para investor baik melalui analisis teknikal atau analisis fundamental, 

sehingga dapat mengestimasi tingkat pengembalian saham dalam hal ini return yang akan 

diperoleh. Barnea et.al (1976) mengemukakan bahwa dengan laba yang rata, investor mudah 

untuk memprediksi return dan risiko sekuritas untuk masa yang akan datang. 

Perataan laba (income smoothing) merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja 

untuk mengurangi variabilitas laba yang dilaporkan agar dapat meningkatkan harga pasar 



saham perusahaan, yang selanjutnya peningkatan tersebut diharapkan dapat memberikan 

keuntungan, dalam hal ini adalah tingkat pengembalian saham bagi para investor. Manajemen 

mengharapkan dengan tindakan perataan laba (income smoothing) ini pasar akan bereaksi 

lebih kuat terhadap perusahaan yang melakukan perataan laba yaitu dengan meningkatnya 

harga saham yang selanjutnya dapat digunakan investor untuk mengestimasi dan 

mengharapkan tingkat pengembalian saham (return) yang sesuai. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menetapkan hipotesis sebagai berikut: “Laba 

perusahaan yang stabil menyebabkan harga saham mengalami perubahan (kenaikan) 

dan akan diikuti berubahnya tingkat pengembalian saham (return)”. 

Untuk memperjelas alur kerangka pemikiran, berikut penulis menggambarkan bagan 

kerangka pemikiran sebagai berikut :   

GAMBAR 1.1 
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1.6       Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode 

deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran 

secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti 



dengan mengumpulkan, mengklasifikasi, menyajikan serta menganalisis data sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keadaan yang ada pada 

perusahaan tersebut. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan 

tahunan perusahaan yang sudah terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). 

Metode pengimpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah : 

1. Data Sekunder 

Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh 

melalui situs internet www.idx.co.id, www.yahoo finance.com dan Indonesian Capital 

Market Directory tahun 2004-2007, yaitu berupa informasi perusahaan yang listing di 

Bursa Efek Indonesia dan laporan keuangan perusahaan tersebut selama 4 tahun yaitu dari 

tahun 2004 s/d 2007. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari 

serta menelaah data sekunder yang berhubungan. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. Dilakukan dengan membaca, menelaah, meneliti jurnal-jurnal, buku dan literatur-

literatur lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti. 

       

1.7       Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. 

Sedangkan waktu yang digunakan untuk melalukan penelitian ini dimulai pada bulan Agustus 

tahun 2008 sampai dengan bulan November tahun 2008.  
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