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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan utama suatu perusahaan adalah untuk memaksimumkan 

kemakmuran para pemegang saham yang diartikan dengan memaksimumkan 

harga saham perusahaan tersebut. Salah satu faktor yang dapat mendorong 

peningkatan harga saham perusahaan adalah melalui peningkatan nilai 

perusahaan, karena nilai perusahaan merupakan cerminan dari harga pasar suatu 

perusahaan. Pada saat harga pasar suatu saham tinggi, maka kondisi tersebut 

mencerminkan bahwa saham tersebut diminati oleh investor dan dengan 

meningkatnya permintaan saham, maka akan menyebabkan nilai perusahaan 

semakin tinggi (Helmayunita dan Sari, 2013).  

Nilai perusahaan dapat mengalami peningkatan apabila manajemen 

mampu menjalin dan menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai 

pihak, terutama shareholders/principal dalam membuat keputusan-keputusan 

keuangan perusahaan. Agar tujuan perusahaan dapat dicapai, banyak shareholder 

menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada manajer perusahaan. Namun, 

seringkali pihak manajer perusahaan mempunyai tujuan lain yang bertentangan 

dengan tujuan utama tersebut, sehingga timbul konflik antara manajer dan 

pemegang saham. Konflik yang terjadi ini biasanya disebut dengan konflik 

keagenan (agency conflict), dimana manajer berfungsi sebagai agent dan 

shareholder sebagai principal. 

Agency theory menjelaskan bahwa konflik kepentingan yang terjadi antara 

manajemen dengan pemegang saham/principal akan berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan 

(Zaenal Arifin, 2007). Menurut Gitman (2007) agency problem timbul akibat 

tindakan manajer yang lebih mengutamakan pemenuhan tujuan pribadinya bila 

dibandingkan dengan tujuan perusahaan. Sedangkan Menurut Kim, Nofsinger, 
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dan Mohr (2010) agency problem merupakan konflik yang terjadi antara 

shareholder dengan manajemen karena adanya perbedaan tujuan atau kurangnya 

kepercayaan antara kedua belah pihak. Adanya agency problem akan 

mempengaruhi kinerja perusahaan dalam kegiatan bisnisnya dan dapat merugikan 

kedua belah pihak. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencegah hal tersebut 

dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan. Sistem pengawasan ini bertujuan 

untuk mencegah terjadinya masalah keagenan antara pihak manajer yang 

menjalankan operasional perusahaan dengan pemegang saham yang merupakan 

pemilik perusahaan. Sistem pengawasan ini merupakan sistem yang sangat 

penting untuk digunakan dalam perusahaan. Hal ini dikarenakan fungsinya yang 

telah terbukti untuk mencegah terjadinya agency problem. 

Agency problem ini akan menimbulkan agency cost dimana apabila 

perusahaan tidak bisa meminimalisir agency cost maka akan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Adapun yang dimaksud dengan agency cost menurut 

Williandri (2011:96) yaitu biaya yang berkaitan dengan pemantauan tindakan 

manajemen guna menjamin agar tindakan tersebut konsisten dengan kesepakatan 

kontrak diantara manajer,  pemegang saham, dan kreditor. 

Grafik 1.1 

Rata-rata Agency Cost 

 

Sumber : Data ICMD (Indonesian Capital Market Directory) data diolah kembali 

Berdasarkan grafik 1.1 dapat disimpulkan bahwa rata-rata agency cost 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan rata-rata agency cost 

disebabkan oleh menurunnya harga komoditas pertambangan di pasar 
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internasional. Turunnya harga komoditas pertambangan disebabkan karena 

melemahnya permintaan terhadap komoditas pertambangan seiring dengan 

menurunnya kondisi perekonomian global. Maka berdampak pada menurunnya 

penjualan pada industri pertambangan. Oleh karena itu perusahaan diharapkan 

bisa meminimalisir biaya agensi, karena semakin rendahnya agency cost akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan 

untuk meminimalisir agency cost ini, seperti meningkatkan kepemilikan 

institusional, meningkatkan hutang dan membagikan dividen.  

Struktur kepemilikan menjadi sangat penting dalam teori keagenan, karena 

sebagian besar argumentasi konflik keagenan disebabkan oleh adanya pemisahan 

kepemilikan dan pengelolaan. Salah satu cara untuk mengurangi konflik 

kepentingan adalah manajemen ikut memiliki perusahaan dengan porsi yang 

besar. Menurut Laily (2009), dengan adanya kepemilikan saham maka manajer 

akan merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan juga 

merasakan apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari 

pengambilan keputusan yang salah. Alternatif lainnya yaitu dengan adanya 

kepemilikan saham oleh investor institusional seperti perusahaan asuransi, bank, 

perusahaan investasi dan institusi lainnya.  

Selain struktur kepemilikan, kebijakan pendanaan perusahaan juga 

mempengaruhi nilai perusahaan. Pengumuman kenaikan porsi hutang menurut 

teori Pecking Order ini biasanya di respon positif oleh pasar yang membuktikan 

bahwa perusahaan cukup yakin tentang peningkatan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba pada masa yang akan datang. Di samping itu kebijakan 

hutang perusahaan diyakini dapat meningkatkan nilai perusahaan karena beban 

bunga hutang dapat mengurangi pajak yang dibayarkan. Hutang juga dapat 

digunakan untuk mengendalikan penggunaan free cash flow secara berlebihan 

oleh pihak manajemen, sehingga mengurangi investasi yang sia-sia, dengan 

demikian akan meningkatkan nilai perusahaan.  

 Penggunaan hutang dalam batas tertentu oleh perusahaan akan dapat 

meningkatkan produktivitas perusahaan yang secara otomatis akan meningkatkan 

nilai perusahaan. Namun apabila penggunaan hutang berlebihan yang tidak 
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disertai dengan pengelolaan yang baik, maka akan dapat menyebabkan terjadinya 

resiko gagal bayar yang berujung pada penurunan nilai perusahaan. Hartono 

(2007:254), menyebutkan bahwa hutang itu mengandung resiko. Semakin tinggi 

resiko suatu perusahaan, semakin tinggi tingkat profitabilitas yang diharapkan 

sebagai imbalan terhadap tingginya resiko dan sebaliknya semakin rendah resiko 

perusahaan, semakin rendah tingkat profitabilitas yang diharapkan sebagai 

imbalan terhadap rendahnya resiko. 

Kebijakan dividen juga disinyalir dapat mempengaruhi nilai perusahaan 

selain kepemilikan institusional dan kebijakan pendanaan melalui hutang / 

leverage. Kebijakan dividen merupakan kebijakan manajer keuangan yang 

menyangkut dengan seberapa besar proporsi para pemegang saham akan 

mendapatkan dividen pada periode tertentu. Kebijakan dividen ini sangat terkait 

dengan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Peningkatan 

pembayaran dividen dapat menjadi sinyal bahwa perusahaan memiliki prospek 

yang baik (Susanti, 2010:53).  

Pasar modal Indonesia merupakan pasar yang sedang mengalami 

pertumbuhan dan memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

PT. Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu bursa yang menjadi acuan pasar 

modal Indonesia dengan jumlah emiten yang cukup banyak. Salah satu 

diantaranya adalah Industri Pertambangan. Sub sektor dari industri pertambangan 

terdiri dari Batubara, Minyak dan Gas Bumi, Logam dan Mineral Lainnya, dan 

Batu-batuan. Penulis memilih industri pertambangan sebagai objek penelitian 

karena industri ini adalah industri yang memiliki kemungkinan terbesar untuk 

berkembang, sebagaimana fakta bahwa Indonesia memiliki banyak sumber daya 

alam yang menarik minat para investor untuk menanamkan dananya. 

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Kepala Ekonom Standard Chartered 

Fauzi Ichsan yang dikutip oleh Renny Fitria (2010) dalam http://bisnis.tempo.co  

saham-saham yang paling diminati adalah sektor otomotif, komoditi, terutama 

batubara, sektor perbankan, dan semen.  

http://bisnis.tempo.co/
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Sedangkan menurut Purwoko Sartono yang di kutip oleh Antique (2010) 

dalam http://bisnis.news.viva.co.id investor masih optimis perekonomian 

Indonesia akan tumbuh kuat hinga akhir tahun, seiring dengan stabilnya politik 

dan ekonomi nasional. Di Bursa Efek Indonesia, saham tambang, bank, dan 

infrastruktur yang mengkontribusi  penguatan IHSG cukup besar di antaranya PT 

Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) terangkat Rp 300 atau 1,69 persen 

ke level Rp 18.050, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) menguat Rp 125 

(3,18 persen) menjadi 4.050, dan PT Bank Danamon Tbk (BDMN) naik Rp 50 

atau 0,94 persen di posisi Rp 5.350.  

Namun saat ini industri Pertambangan adalah industri yang mengalami 

penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan industri lainnya dalam 

menghadapi krisis ekonomi. Dalam keadaan seperti ini manajemen dituntut untuk 

mendapatkan laba dan meningkatkan nilai perusahaan dengan cara menjalankan 

fungsi manajemen keuangan dengan baik yang meliputi struktur kepemilikan, 

keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. 

Grafik 1.2 

Rata-Rata Harga Saham Pertahun Industri Pertambangan 

 
Sumber : Data ICMD (Indonesian Capital Market Directory) data diolah kembali 

Berdasarkan grafik 1.2 dapat disimpulkan bahwa rata-rata harga saham 

pertahun sektor pertambangan terus menurun dari tahun ke tahun, penurunan 

harga saham disebabkan karena perlambatan ekonomi dunia dan menguatnya 

dollar AS sehingga saham pertambangan kurang diminati oleh para investor. 

Penurunan harga saham yang paling signifikan yaitu dari tahun 2011 ke 2012, hal 

ini sejalan dengan penurunan kinerja sektor pertambangan. Pada tahun 2014 rata-

rata harga saham pertahun sektor pertambangan memiliki nilai yang paling rendah 
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dari tahun- tahun sebelumnya. Menurut Elvidaris Simamora (2015) dalam 

(http://www.medanbisnisdaily.com) kinerja sektor pertambangan domestik 

diperkirakan semakin buruk karena ada aturan-aturan terkait dengan 

pembangunan smelter. Selain itu, sektor pertambangan khususnya emas juga 

tengah terpuruk seiring dengan lebih membaiknya tren kinerja mata uang dolar 

AS dibandingkan dengan harga komoditas dunia termasuk emas. Harga saham 

emiten pertambangan di tahun 2015 ini (year to date) juga cenderung mengalami 

penurunan. 

Emiten pertambangan Bumi Resources (BUMI) harga sahamnya terus 

mengalami keterpurukan sejak awal tahun. Harga saham BUMI yang 

diperdagangkan di atas Rp 75 per lembar, belakangan melemah dikisaran Rp 64 

per lembar. Saham pertambangan batubara lainnya juga mengalami penurunan 

sejak awal tahun. PT Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) turun dari kisaran 

Rp 12.700 di awal tahun menjadi Rp 9.025 pada akhir perdagangan. Saham Adaro 

Energy (ADRO) juga turun dari sejak awal tahun yang diperdagangkan di atas Rp 

1.000 per lembar menjadi Rp810 per lembar saat ini. 

Sementara itu, saham PT Aneka Tambang (ANTM) juga masih mengalami 

keterpurukan dari harga sebelumnya di kisaran Rp 1.100 di awal tahun menjadi 

Rp 710 per lembar saat ini. Pelemahan saham emiten pertambangan juga terjadi di 

sejumlah emiten lainnya. Hingga akhir tahun 2015, saham-saham pertambangan 

diperkirakan masih sulit untuk pulih dari keterpurukan. Menurut Gunawan, 

perlambatan ekonomi dan tren penguatan dolar AS menjadi sentimen utama yang 

membuat saham pertambangan tidak lagi diminati. 

Penurunan harga saham pada industri pertambangan sejalan dengan 

menurunnya nilai price book value (PBV). Price book value merupakan 

perbandingan antara harga saham di pasar dengan nilai buku perusahaan tersebut. 

Penurunan PBV dapat dibuktikan pada grafik berikut ini: 
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Grafik 1.3 

Rata-Rata Price Book Value Pertahun Industri Pertambangan 

 

Sumber : Data ICMD (Indonesian Capital Market Directory) data diolah kembali 

Pada grafik 1.3 dapat disimpulkan bahwa price to book value (PBV) dari 

tahun 2010-2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan PBV 

disebabkan oleh menurunnya harga saham industri pertambangan yang cukup 

signifikan, menurunnya harga saham indsutri pertambangan sudah dijelaskan pada 

grafik 1.2. Penurunan PBV akan menciptakan persepsi negatif bagi investor 

terhadap kinerja perusahaan yang akan berdampak pada keputusan para investor, 

sehingga perusahaan harus berusaha meningkatkan PBV-nya. Penurunan harga 

saham dan PBV menyebabkan penurunan pendapatan pada industri 

pertambangan, penurunan tersebut dapat dibuktikan pada grafik berikut ini: 

Grafik 1.4 

Rata-rata Pendapatan Pertahun Industri Pertambangan 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data ICMD (Indonesian Capital Market Directory) data diolah kembali 
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Pada grafik 1.3 dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan pertahun 

sub sektor pertambangan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 

2011 ke 2012 dan juga dari tahun 2012 ke 2013. Hal ini menunjukkan bahwa 

pendapatan yang diterima oleh industri pertambangan masih belum maksimal. 

Menurut Ketua KEN Chairul Tandjung memproyeksikan kinerja sektor 

pertambangan di Indonesia masih akan tertekan. Hal ini seiring dengan harga 

komoditas pertambangan di pasar internasional yang tengah turun.  Turunnya 

harga komoditas pertambangan disebabkan permintaan terhadap komoditas 

pertambangan yang diperkirakan masih akan melemah seiring dengan lesunya 

kondisi perekonomian global. Secara keseluruhan, indeks harga saham di sektor 

pertambangan mengalami pelemahan pada 2012 sejalan dengan melambatnya 

perekonomian dunia. Selain itu, sektor pertambangan sering menghadapi kendala 

dalam masalah ketidakpastian hukum terutama bagi investor. Apabila tidak segera 

diselesaikan, masalah ini dapat menghambat kinerja sektor pertambangan di masa 

mendatang. (http://www.republika.co.id, 2012) 

Sedangkan menurut Hanum Kusuma (2012)  dalam 

(http://market.bisnis.com) sejumlah emiten tambang yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia merasakan dampak negatif penurunan harga komoditas selama semester 

I/2012 akibat berkurangnya permintaan ekspor. Data Kementerian Perdagangan 

menunjukkan ekspor batubara turun 19% menjadi 137 juta ton pada semester 

pertama tahun ini. Angka tersebut setara dengan 74,4% dari produksi batu bara 

nasional yang mencapai 184 juta ton. Perusahaan batubara termasuk PT Adaro 

Energy Tbk, terpaksa merevisi target produksi tahunan sebesar 5% akibat volume 

penjualan paruh pertama tahun ini merosot ke 23,69 juta ton dibandingkan 24,02 

juta ton pada periode sama 2011. Penurunan laba disebabkan kenaikan beban 

pokok pendapatan sebesar 7% dan jumlah persediaan batubara yang membengkak 

hingga 8 kali lipat. Penurunan laba bersih juga dialami oleh PT Pertambangan 

Batubara Bukit Asam Tbk akibat penumpukan pasokan dan harga komoditas yang 

lebih rendah. Selama 6 bulan pertama 2012, emiten berkode PTBA itu meraup 

laba bersih senilaiRp1,56 triliun, turun 3% dari Rp1,61 triliun pada periode sama 

tahun lalu. Pada saat yang sama, penjualan batubara PT Indika Energi anjlok 

http://www.republika.co.id/
http://market.bisnis.com/
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56,3% menjadi US$7,96 juta pada semester I/2012, dibandingkan US$18,23 juta 

pada periode sama tahun lalu.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Paulus Basuki Hadiprajitno 

(2013) dengan judul “Struktur Kepemilikan, Mekanisme Tata Kelola Perusahaan 

dan Biaya Keagenan di Indonesia. (Studi Empirik pada Perusahaan di BEI)” 

dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan 

keluarga, kepemilikan institusional terbukti berpengaruh secara signifikan positif 

terhadap biaya keagenan. Namun variabel mekanisme tata kelola perusahaan 

secara keseluruhan kurang mampu mengurangi biaya agensi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rakesh H M, Lakshmi P (2013) dengan 

judul “Capital Structure on Agency Costs: Evidence from Indian Public 

Companies” dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara 

leverage dengan agency cost. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Janis Berzins, Øyvind 

Bøhren, dan Bogdan Stacescu (2014) yang berjudul ” Dividends, Taxes, and 

Agency Costs” dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dividen dapat 

menurunkan agency cost. 

Industri Pertambangan bisa mengatasi permasalahan yang ada dengan 

meningkatkan kepemilikan sahamnya, terutama dengan kepemilikan institusional. 

Hal tersebut dapat meningkatkan harga saham dari perusahaan yang banyak 

dimiliki oleh institusional. Selain kepemilikan institusional, kebijakan hutang dan 

pembagian dividen dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi 

pada suatu emiten. Penjelasan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan 

judul ”ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AGENCY 

COST DAN PENGARUHNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA 

INDUSTRI PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA (BEI) PERIODE 2010 – 2014”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian-uraian diatas, masalah pokok yang perlu diteliti dan 

dikaji dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Perkembangan Kepemilikan Institusional, Leverage, 

Kebijakan Dividen, Agency Cost, dan Nilai Perusahaan pada industri 

Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2010-2014. 

2. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, Kebijakan 

Dividen terhadap Agency Cost secara simultan pada industri 

Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2010-2014. 

3. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, Kebijakan 

Dividen terhadap Agency Cost secara parsial pada industri 

Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2010-2014. 

4. Bagaimana pengaruh Agency Cost terhadap Nilai Perusahaan pada 

industri Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2010-2014. 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari dan mengumpulkan data–

data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan Kepemilikan Institusional, 

Leverage, Kebijakan Dividen, dan Agency Cost serta Nilai Perusahaan dalam 

rangka penyusunan skripsi  untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh 

gelar Sarjana Ekonomi. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan mencari jawaban atas permasalahan sebagaimana yang dimaksud 

dalam perumusan masalah diatas yaitu: 

1. Untuk Mengetahui Perkembangan dari Kepemilikan Institusional, 

Leverage, Kebijakan Dividen, Agency Cost, dan Nilai Perusahaan pada 

industri Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2010-2014. 
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2. Untuk Mengetahui Pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, 

Kebijakan Dividen terhadap Agency Cost secara simultan pada industri 

Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2010-2014. 

3. Untuk Mengetahui Pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, 

Kebijakan Dividen terhadap Agency Cost secara parsial pada industri 

Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2010-2014. 

4. Bagaimana pengaruh Agency Cost terhadap Nilai Perusahaan pada 

industri Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2010-2014. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pengalaman bagi peneliti dalam penerapan ilmu manajemen keuangan, terutama 

dalam memahami konsep struktur kepemilikan saham, leverage, kebijakan 

dividen, agency cost, dan nilai perusahaan. Oleh karena itu dengan adanya 

penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak sebagai berikut: 

1. Perusahaan 

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan 

kepada perusahaan terkait dengan masalah yang berkaitan dengan 

struktur kepemilikan saham, leverage, kebijakan dividen, agency cost 

dan nilai perusahaan. 

2. Investor 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi input informasi terkait 

dengan pengambilan keputusan di dalam kegiatan investasi. 

3. Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan 

terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap agency cost dan 

nilai perusahaan. 
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1.5 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif dan metode verifikasi. Metodologi tersebut digunakan oleh 

peneliti dengan mendasari metode penelitian deskriptif menurut Nazir (2013:54) 

yang dimana pengertian adalah: 

”Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, yaitu 

objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun kelas 

peristiwa pada masa sekarang” 

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – 

fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

 Sedangkan pengertian metode verifikatif menurut Nazir (2013:74) adalah: 

“Metode yang dapat diartikan untuk menguji kebenaran hipotesis 

yang juga berarti menguji kebenaran teori” 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan 

perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh Variabel X 

terhadap Y yang akan diteliti. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian 

suatu hipotesis apakah akan diterima atau ditolak.  

 

1.6 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap perusahaan 

Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan 

secara tidak langsung ke perusahaan tetapi dengan mengakses website yang 

khusus menyediakan laporan tahunan perusahaan (www.idx.co.id, 

www.sahamok.com, www.yahoo.finance.com,) guna memperoleh data sekunder 

berupa laporan keuangan selama 5 tahun yaitu periode 2010-2014. 

http://www.idx.co.id/
http://www.sahamok.com/
http://www.yahoo.finance.com/

