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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada umumnya setiap perusahaan mempunyai cara dan keinginan untuk

mengembangkan usahanya, salah satunya dengan mengadakan ekspansi. Untuk

ekspansi tersebut perusahaan memerlukan sumber pendanaan yang cukup besar.

Perusahaan memiliki berbagai alternatif dalam sumber pendanaan, baik yang

berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Alternatif dari dalam perusahaan,

umumnya dengan menggunakan laba ditahan perusahaan, sedangkan alternatif

pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditur berupa utang maupun

pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham (equity) di pasar modal.

Pasar modal dalam bentuk konkrit adalah Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada umumnya, transaksi yang banyak terjadi di BEI ialah jual-beli saham,

yang mana mekanisme penyertaan yang dilakukan dengan menjual saham

perusahaan kepada publik sering dikenal dengan go public Sunariyah (2011:63).

Go public adalah penawaran saham atau obligasi kepada masyaratkat umum untuk

pertama kalinya. Pertama kali, artinya bahwa pihak emiten atau perusahaan yang

menerbitkan efek pertama kalinya melakukan penjualan efek pada pasar perdana

(Primary Market) yang selanjutnya akan dicatatkan di BEI.

Fenomena yang seringkali timbul pada saat penawaran saham pardana (Initial

public offering (IPO) adalah terjadinya underpricing yang menunjukkan harga

saham pada saat penawaran perdana relatif lebih rendah dibanding pada saat

diperdagangkan di pasar sekunder. Pada saat perusahaan melakukan IPO, harga

saham jual ditentukan berdasarkan kesepakatan antara emiten dan penjamin emisi

(underwriter), sedangkan harga yang terjadi di pasar sekunder ditentukan oleh

mekanisme pasar yang telah ada melalui kekuatan permintaan dan penawaran

saham tersebut di pasar modal. Apabila penentuan harga saham pada saat IPO

secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan harga yang terjadi di pasar

sekunder di hari pertama, maka terjadi underpricing.
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Kondisi underpricing merugikan untuk perusahaan yang melakukan go public,

karena dana yang diperoleh dari publik tidak maksimum. Sebaiknya jika terjadi

overpricing, maka investor akan merugi, karena mereka tidak menerima initial

return (return awal). Initial return adalah keuntungan yang didapat pemegang

saham karena perbedaan harga saham yang dibeli di pasar perdana dengan harga

jual saham yang bersangkutan di pasar sekunder. Pada pemilik perusahaan

menginginkan agar meminimalisasikan situasi underpricing, karena terjadinya

underpricing akan menyebabkan transfer kemakmuran dari pemilik kepada para

investor.

Penjamin efek atau disebut underwriter, berperan didalam melakukan

penjamin atas penawaran umum suatu saham atau obligasi untuk pertama kalinya

yaitu pada saat go public. Proses penjamin emisi ini disebut sebagai underwriter.

Underwriter menjamin terjualnya saham dan menentukan harga penawaran yang

tepat bersama-sama dengan emiten. Underwriter berperan sangat penting dalam

proses penawaran perdana. Meskipun ada proses penunjang lainnya, lolos atau

tidaknya calon emiten menjadi perusahaan publik sangat ditentukan oleh kualitas

underwriter karena underwriter ikut menentukan harga saham. Reputasi

underwriter ini menjadi pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi.

Umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan mampu bertahan

dan menjadi bukti perusahaan mampu bersaing dan dapat mengambil kesempatan

bisnis yang ada dalam perekonomian. Perusahaan yang beroperasi lebih lama

mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk menyediakan informasi. Dengan

demikian akan mengurangi adanya informasi asimetri dan memperkecil

ketidakpastian pasar yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat underpricing

saham. bahwa variabel umur perusahaan berpengaruh terhadap initial return.

Penelitian ini mengemukakan faktor lain yang mempunyai hubungan negatif

dengan initial return adalah reputasi underwriter, persentase saham yang

ditawarkan, umur perusahaan, jenis kontrak underwriter, dan indikator perusahaan

sektor Property real estate dan Building Construction.

Financial leverage menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar

hutangnya dengan equity yang dimilikinya. Apabila financial leverage tinggi,
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menunjukkan risiko suatu perusahaan yang tinggi pula. Para investor dalam

melakukan keputusan investasi, tentu akan mempertimbangkan informasi financial

leverage sehingga menghindarkan penilaian harga saham perdana terlalu tinggi

yang menyebabkan terjadinya underpricing. Bahwa variabel financial leverage

berpengaruh secara signifikan terhadap underpricing dengan tingkat signifikansi.

financial leverage mempunyai hubungan positif secara signifikan dengan initial

return.

Alasan penulis memilih sektor Property real estate dan Building Construction

karena booming Property real estate dan Building Construction yang terjadi

sebelum krisis pada tahun 1998. Setelah itu, pertumbuhan pasar properti di

Indonesia mengalami masa pasang surut seiring dengan perbaikan ekonomi

nasional. Namun di tahun 2007, pertumbuhan properti kembali menguat dan saat

ini industri Property real estate dan Building Construction. Indonesia sedang

berkembang pesat dan 5 kebutuhan perumahan semakin meningkat seiring dengan

perkembangan dan pertumbuhan penduduk. 2 Faktor lain yang mendukung

perkembangan industri Property real estate dan Building Construction adalah

ketika pemerintahan Indonesia berkomitmen mempermudah regulasi bagi investor

asing untuk menanamkan modal di Indonesia dan kawasan pusat bisnis tumbuh

dengan pesat terutama di kota Jakarta. Hal ini dapat terlihat dari pembangunan

beberapa proyek property terus meningkat pesat mulai dari permintaan gedung

perkantoran yang berasal dari ekspansi para penyewa, terutama penyewa dari

sektor perbankan yang melakukan perluasan kantor, kawasan perumahan, hotel dan

resort, hingga pusat perbelanjaan. Di saat bersamaan, jasa konstruksi merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dengan keberadaan Property real estate dan Building

Construction ikut pula. Kebutuhan dunia Property real estate dan Building

Construction terhadap jasa konstruksi terlihat dalam keterlibatan awal

pembentukan atau pembangunan suatu property saat pemeliharaan dan renovasi di

pasar sekunder. Jasa Konstruksi terlibat penuh dalam proses perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, instalasi dan pemeliharaan konstruksi tanah dan

bangunan.
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Biasanya, investasi sektor Property real estate dan Building Construction

merupakan aset yang aman untuk orang-orang Indonesia. Tidak seperti bursa

saham, banyak orang mengerti dan menerima risiko bahwa harga saham bisa saja

turun, kebanyakan orang yang membeli rumah tidak pernah berpikir kalau harga

rumah bisa turun. Orang-orang pun biasanya lebih berhati-hati dalam membeli

suatu Property real estate dan Building Construction, karena besarnya harga yang

harus dibayarkan juga biaya pemeliharaannya. Sama dengan harga barang-barang

lainnya, harga Property real estate dan Building Construction juga bergantung

pada banyaknya penawaran dan pembelian. Saat permintaan bertambah dan atau

penawaran menurun, harga-harga naik. Sebaliknya juga jika permintaan menurun

dan atau penawaran meningkat, harga-harga akan turun. Sumber :

(http//biboproperty.com)

Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (REI)

Setyo Maharso, “Salah satu booming investasi yang berkembang pesat di Indonesia

saat ini adalah investasi di sektor Property real estate dan Building Construction.

Indonesia masih menjadi negara tujuan untuk investasi di bidang Property real

estate dan Building Construction,” Hal itu terlihat dari banyaknya investor dari

negara lain yang berminat menanamkan modalnya dalam bidang Property real

estate dan Building Construction di negara ini. Pertumbuhan investasi di sektor

Property real estate dan Building Construction tidak hanya terjadi di Jabodetabek

saja. Banyak daerah-daerah diluar pulau Jawa yang sektor Property real estate dan

Building Construction mulai berkembang, seperti Riau, Sumatera Selatan,

Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Banyak Pengamat sektor Property real

estate dan Building Construction meramalkan bahwa Kurang dari sepuluh tahun ke

depan, sektor Property real estate dan Building Construction di Indonesia bakal

turut berperan sebagai salah satu sumber kekuatan ekonomi dunia. Indonesia pada

tahun 2021 diprediksi menjadi negara dengan nilai kontribusi industri property

terbesar ke tujuh di dunia, mengalahkan Korea Selatan, Kanada, dan Jepang.

Indonesia pun tercatat sebagai salah satu negara yang mengalami akselerasi industri

property yang tinggi, selain Tiongkok, India, Rusia, dan Brasil. Di tahun 2012

Indonesia akan menempati urutan ketujuh setelah China, Amerika Serikat, India,
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Russia, Brazil dan Inggris. Namun,belakangan ini perkembangan sektor Property

real estate dan Building Construction mulai memudar.

Dalam proses go public, sebelum saham diperdagangkan di pasar sekunder

(bursa efek), saham dijual terlebih dahulu dipasar perdana. Penawaran saham

perdana dikenal dengan istilah IPO (Intial Public Offering). Perkembangan IPO

(Intial Public Offering) Pada sektor Property real estate dan Building Construction

periode tahun 2007-2014 selalu mengalami kenaikan. Dikarenakan semakin

banyaknya perusahaan yang membutuhkan dana untuk melakukan ekpansi dan

dana untuk pembayaran hutang perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari grafik

perkembangan IPO (Intial Public Offering) sebanyak 21 perusahaan sebagai

berikut:

Grafik 1.1

Perkembangan IPO pada sektor Property real estate dan Building Construction

periode 2007-2014

Sumber : Olahan Peneliti, 2015

Perkembangan perusahaan yang melakukan go public terjadi pada sektor

Property real estate dan Building Construction yang terdaftar di Bursa Efek

Inonesia periode 2007-2014. Hal ini ditunjukkan oleh perusahaan sektor yang

melakukan IPO (Intial Public Offering) selama periode 2007-2014.

Menurut Wulandari (2011:2) dalam penentuan harga saham perdana sering

terjadinya perbedaan harga antara pasar primer dan pasar sekunder yang
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memungkinkan dapat terjadinya fenomena underpricing ataupun overpricing. Bagi

investor, underpricing sangat menguntungkan karena adanya selisih antara harga

saham di pasar sekunder dengan pembelian saham di pasar perdana. Hal ini

ditunjukkan oleh grafik perkembangan underpricing dari tahun 2007-2014

sebanyak 21 perusahaan.

Grafik 1.2

Perkembangan Underpricing pada sektor Property real estate dan Building

Construction periode 2007-2014

Sumber : Olahan Peneliti, 2015

Dari grafik diatas mengalami penurunan saham pada tahun 2010 rata-rata

underpricing sebesar 79,501, adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)

yang disusul dengan kenaikan BI rate serta kebijakan bank sentral. Pada tahun 2011

rata-rata underpricing sebesar 0, dikarenakan kerugian akibat kecelakaan kerja

mencapai Rp 280 triliun per tahun. Pada tahun 2011 tercatat 96.314 kasus dengan

korban meninggal 2.144 orang dan mengalami cacat sebanyak 42 orang. Pada

tahun 2012 rata-rata underpricing sebesar 55,94 terus mengalami pertumbuhan,

berdasarkan data Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) menunjukkan bahwa

penyaluran kredit properti oleh bank umum sampai dengan triwulan III-2012

(September 2012) mencapai Rp 356,92 triliun, sedikit menurun dibandingkan

triwulan lalu (-0,42%), namun masih meningkat 22,08% dibandingkan periode

yang sama tahun lalu. Pada tahun 2013 rata-rata underpricing sebesar 31,206,

kenaikan saham yang paling baik pada tahun 2013 secara triwulan, pertumbuhan
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terbesar dialami oleh kredit konstruksi (8,88%), diikuti dengan kredit real estate

yang meningkat 5,56%, sedangkan kredit untuk perumahan dan apartemen

(KPR/KPA) mengalami penurunan 5,51%. Pertumbuhan kredit konstruksi yang

cukup pesat semakin menekan pangsa KPR&KPA (meskipun tetap yang terbesar

dalam kredit properti) yakni dari 61, 40% menjadi 58,41%. Pangsa terbesar kedua

berasal dari kredit konstruksi 27,49% dan kredit real estate 14,10%. Sedangkan

pada tahun 2014 rata-rata underpricing sebesar 1,887, diakibatkan lemahnya

rata-rata underpricing pada 2014 sektor Property real estate dan Building

Construction kemungkinan disebabkan oleh bursa saham saat itu yang kurang

kondusif karena imbasnya krisis perekonomian di dunia hal ini terlihat pada

IHSG sepanjang pada tahun 2010 hingga 2014.

Grafik 1.3

Perkembangan Reputasi Underwriter pada sektor Property real estate dan

Building Construction periode 2007-2014

Sumber : Olahan Peneliti, 2015

Dari grafik diatas, terlihat bahwa kinerja keuangan perusahaan berdasarkan

Reputasi Underwriter yang melakukan Intial Public Offering (IPO) pada tahun

2007 hingga tahun 2014 adalah mengalami penurunan pada tahun 2008 yang

disebabkan oleh hampir seluruh perusahaan yang melakukan Intial Public

Offering (IPO) memiliki voliume penjualan yang lebih kecil dari pada total

keseluruhan Underwriter perusahaan. Pada tahun 2007 hingga 2008 rata-rata

penjualan Reputasi Underwriter terendah sebesar 0,019824 dan 0,011189. Pada
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tahun 2010 hingga 2011 tingkat perkembangan Reputasi Underwriter tertinggi

sebesar 0,016049 dan 10,090992. Semakin besar rata-rata penjualan Reputasi

Underwriter, maka semakin besar tingkat Underwriter yang melakukan Intial

Public Offering (IPO).

Argumen tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yustisia dan

Roza (2012) dan Sarra Ben et al (2011) membuktikan bahwa reputasi penjamin

emisi berpengaruh signifikan negatif terhadap fenomena underpricing.

Grafik 1.4

Perkembangan Umur Perusahaan pada sektor Property real estate dan

Building Construction periode 2007-2014

Sumber : Olahan Peneliti, 2015

Dari grafik diatas, terlihat bahwa kinerja keuangan perusahaan berdasarkan

Umur Perusahaan yang melakukan Intial Public Offering (IPO) pada tahun 2007

hingga tahun 2014 adalah mengalami penurunan pada tahun 2013 hingga 2014

yang disebabkan oleh hampir seluruh perusahaan yang melakukan Intial Public

Offering (IPO) memiliki Umur Perusahaan yang lebih kecil dari tahun sejak

berdirinya perusahaan. Pada tahun 2014 hingga 2013 rata-rata Umur Perusahaan

terendah sebesar 28 tahun dan 8 tahun. Pada tahun 2012 hingga 2013 tingkat

perkembangan Umur Perusahaan stabil sebesar 23 tahun dan 28 tahun. Semakin

besar tahun berdirinya perusahaan, maka semakin besar Umur Perusahaan

bertahan sampai perusahaan melakukan Intial Public Offering (IPO).
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Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi (2012) dan Gerianta

(2008) yang menyatakan bahwa umur perusahaan tidak terdapat pengaruh

terhadap tingkat underpricing.

Grafik 1.5

Perkembangan Debt To Equity Ratio (DER) pada sektor Property real estate

dan Building Construction periode 2007-2014

Sumber : Olahan Peneliti, 2015

Dari grafik diatas, terlihat bahwa kinerja keuangan perusahaan berdasarkan

DER yang melakukan Intial Public Offering (IPO) pada tahun 2007 hingga tahun

2014 adalah mengalami penurunan pada tahun 2013 hingga 2014 yang disebabkan

oleh hampir seluruh perusahaan yang melakukan Intial Public Offering (IPO)

memiliki total hutang yang lebih kecil dari pada total equity perusahaan. Pada

tahun 2014 dan 2013 rata-rata DER terendah sebesar 1,195% dan 0,27%.  Pada

tahun 2012 hingga 2013 tingkat Perkembangan DER stabil sebesar 1,0325% dan

1,195%. Semakin besar pemanfaatan modal asing maka dapat diartikan

perusahaan memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi.

Penelitian ini sejalan dengan Janice C.Y. How et al (1995) menyatakan

bahwa variabel financial leverage berpengaruh terhadap tingkat underpricing.

Sedangkan Ghozali dan Mansur (2002) hasil penelitiannya menyatakan bahwa
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financial leverage dan reputasi underwriter berpengaruh signifikan negatif

terhadap underpricing dengan tingkat signifikansi 10 persen.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul untuk penelitian

yaitu :

“PENGARUH REPUTASI UNDERWRITER, UMUR PERUSAHAAN, DAN

FINANCIAL LEVERAGE TERHADAP TINGKAT UNDERPRICING SAAT

MELAKUKAN INTIAL PUBLIC OFFERING (IPO) PADA PERUSAHAAN

SEKTOR PROPERTY REAL ESTATE DAN BUILDING CONSTRUCTION

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE

2007-2014”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, maka

rumusan permasalahan yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan Reputasi Underwriter, Umur Perusahaan,

Financial Leverage terhadap Tingkat Underpricing saat melakukan Intial

Public Offering (IPO) pada perusahaan sektor Property Real Estate dan

Building Construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2007-2014 ?

2. Apakah terdapat pengaruh Reputasi Underwriter, Umur Perusahaan, dan

Financial leverage terhadap Tingkat Underpricing saat melakukan Intial

Public Offering (IPO) pada perusahaan sektor Property Real Estate dan

Building Construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2007-2014 ?

3. Apakah terdapat pengaruh Reputasi Underwriter terhadap Tingkat

Underpricing saat melakukan Intial Public Offering (IPO) pada perusahaan

sektor Property Real Estate dan Building Construction yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia periode 2007-2014 ?

4. Apakah terdapat pengaruh Umur Perusahaan terhadap Tingkat Underpricing

saat melakukan Intial Public Offering (IPO) pada perusahaan sektor Property
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Real Estate dan Building Construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

periode 2007-2014 ?

5. Apakah terdapat pengaruh Financial Leverage terhadap Tingkat

Underpricing saat melakukan Intial Public Offering (IPO) pada perusahaan

sektor Property Real Estate dan Building Construction yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia periode 2007-2014 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan Reputasi Underwriter, Umur Perusahaan,

dan Financial Leverage terhadap Tingkat Underpricing saat melakukan Intial

Public Offering (IPO) pada perusahaan sektor Property Real Estate dan

Building Construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2007-2014.

2. Untuk mengetahui pengaruh Reputasi Underwriter, Umur Perusahaan, dan

Financial Leverage terhadap Tingkat Underpricing saat melakukan Intial

Public Offering (IPO) pada perusahaan sektor Property Real Estate dan

Building Construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2007-2014.

3. Untuk mengetahui pengaruh Reputasi Underwriter terhadap Tingkat

Underpricing saat melakukan Intial Public Offering (IPO) pada perusahaan

sektor Property Real Estate dan Building Construction yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia periode 2007-2014.

4. Untuk mengetahui pengaruh Umur Perusahaan terhadap Tingkat

Underpricing saat melakukan Intial Public Offering (IPO) pada perusahaan

sektor Property Real Estate dan Building Construction yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia periode 2007-2014.

5. Untuk mengetahui pengaruh Financial Leverage terhadap Tingkat

Underpricing saat melakukan Intial Public Offering (IPO) pada perusahaan

sektor Property Real Estate dan Building Construction yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia periode 2007-2014.
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1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

kepada:

1. Bagi Perusahaan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi bagi

pihak manajemen perusahaan terutama dalam mengambil penawaran perdana

pada perusahaan-perusaahaan khususnya bagi sektor sektor Property real

estate dan Building Construction.

2. Pihak perusahaan Investor dan Calon Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor atau calon investor

untuk memberikan informasi dalam proses pengambilan penawaran perdana

sehingga dapat mewujudkan tujuan yang diharapkan.

3. Civitas Akademik

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan

menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian lebih lanjut terutama yang

berkaitan dengan apa saja yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, pengetahuan dan

pemahaman penelti sendiri dalam bidang manajemen keuangan, khususnya

mengenai masalah yang diteliti serta menerapkan ilmu yang diperoleh ketika

kuliah.

5. Pihak-pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan sumbangan

pemikiran bagi yang akan mengadakan penelitian lebih jauh sebagai bahan

bacaan yang diharapkan akan menambah wawasan pengetahuan bagi yang

membacanya terutama mengenai keputusan investasi.
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1.5 Metode Penelitian

Penulis menganalisis laporan keuangan perusahaan sektor Property real estate dan

Building Construction yang listing di (Bursa Efek Indonesia Periode 2007 - 2014).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

dan verifikatif.

Menurut Nazir, Moh (2013:54) dalam bukunya Metode Penelitian, yang

dimaksud dengan metode penelitian deskriptif serta tujuannya adalah :

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status

sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem kondisi, suatu sistem

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.”

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi,

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

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Sedangkan metode verifikatif menurut Sangadji dan Sopiah, (2010:20)

adalah sebagai berikut:

“Metode verifikatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji

kebenaran suatu pengetahuan atau teori.”

Adapun data yang dilakukan oleh penulis yaitu data sekunder. Menurut

Nazir, Moh (2013:50) menyatakan bahwa sumber sekunder adalah catatan

tentang adanya peristiwa, ataupun catatan-catatan yang “jaraknya” telah jauh dari

sumber orisinil. Pengambilan data didasarkan pada data sekunder berupa data

perusahaan yang melakukan IPO dan mengalami underpricing serta laporan

keuangan yang diambil dari situs : www.idx.co.id dan www.e-bursa.com.
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1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan

intial public offering (IPO) mengalami underpricing yang terdaftar di BEI periode

2007-2014. Namun karena keterbatasan jarak, waktu, serta ketersediaan informasi

yang lebih mudah, maka pengambilan data didasarkan pada data sekunder yaitu

berupa laporan keuangan perusahaan yang didapat dari BEI yang berlokasi kantor

BEI cabang Bandung Jl. Veteran No. 10 dan Pojok Bursa Universitas Widyatama

yang berlokasi di Jalan Cikutra 204A Bandung. Adapun waktu penelitian ini

dimulai pada bulan September 2015 sampai Januari 2016.


