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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan utama didirikannya perusahaan adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan pemegang saham. Kesejahteraan dapat ditingkatkan melalui kinerja 

perusahaan (firm performance) yang baik. Kinerja perusahaan yang baik juga 

bermakna bagi konsumen, komunitas, karyawan, dan pemasok. Kinerja 

perusahaan memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk memberikan 

keuntungan dari aset, ekuitas, maupun hutang.  

Pada industri barang konsumsi terdapat peranan penting seorang manajer 

yang mempunyai kewajiban untuk memaksimumkan kesejahteraan para 

pemegang saham, namun di sisi lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk 

memaksimumkan kesejahteraan mereka. Penyatuan kepentingan pihak-pihak ini 

seringkali menimbulkan masalah yang disebut dengan masalah keagenan. 

Masalah keagenan antara manajer dan pemegang saham muncul sebagai akibat 

dari pemisahan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan. Persentase saham 

yang dimiliki oleh manajemen lebih rendah dari saham yang dimiliki oleh 

pemegang saham, maka besar kemungkinan akan terjadi masalah keagenan. 

Persentase kepemilikan saham yang lebih rendah yang dimiliki manajer dapat 

mendorong manajer untuk melakukan tindakan oportunistik yang akan 

menguntungkan dirinya sendiri. Masalah keagenan dapat menimbulkan biaya 

agensi (agency cost), yaitu berupa pemberian insentif yang layak kepada pihak 

manajemen serta biaya pengawasan untuk mencegah terjadinya kerugian. Agency 

cost juga berarti penggunaan aliran kas untuk bonus atau pengeluaran-pengeluaran 

yang tidak perlu yang dilakukan pihak manajer atas free cash flow (aliran kas 

bebas). 

Agency cost ini terdiri dari tiga macam yang meliputi monitoring cost, 

bonding cost, dan residual cost. Biaya ini terdiri dari dua sumber utama: (1) biaya 

inheren terkait dengan penggunaan manajer (misalnya, risiko bahwa manajer akan 

menggunakan sumber daya organisasi untuk keuntungan mereka sendiri) dan (2) 

biaya teknik yang digunakan untuk mengurangi masalah yang terkait dengan 
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manajer menggunakan informasi pertemuan lebih lanjut tentang apa yang 

dilakukan manajer (laporan keuangan biaya produksi) atau menggunakan 

mekanisme untuk menyelaraskan kepentingan manajer dengan principal. 

Sebuah perusahaan diharapkan dapat meminimalisir agency cost, karena 

semakin tingginya agency cost yang dikeluarkan perusahaan akan berdampak 

pada meningkatnya biaya perusahaan yang akan menurunkan pendanaan untuk 

kegiatan investasi. Oleh sebab itu pemilik perusahaan diharapkan mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang dapat mengurangi agency cost. Terdapat beberapa cara 

yang dapat dilakukan untuk mengurangi agency cost, seperti meningkatkan 

struktur kepemilikan, meningkatkan penggunaan hutang, dan meningkatkan 

ukuran perusahaan. 

Semakin tingginya struktur kepemilikan dalam penelitian ini diduga akan 

mengurangi agency cost, karena dengan kepemilikan dalam jumlah besar akan 

memudahkan pengendalian manajemen. Struktur kepemilikan terdiri atas 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial 

yaitu keadaan dimana pihak manajer dalam suatu perusahaan memiliki saham dari 

perusahaan tersebut. Semakin tinggi kepemilikan manajerial maka dapat 

menurunkan agency cost, hal ini dapat terjadi karena kepemilikan saham 

manajerial memungkinkan adanya penyatuan kepentingan antara manajer dan 

pemegang saham, yang berarti semakin tingginya proporsi kepemilikan saham 

manajerial maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi 

kepentingan pemegang saham dan juga dirinya sendiri, sehingga akan 

menurunkan agency cost perusahaan tersebut. 

Dengan keterlibatan manajemen dalam kepemilikan saham perusahaan, 

maka manajemen akan merasakan risiko yang ditanggung pemilik atas keputusan-

keputusan bisnis yang diambilnya. Proporsi kepemilikan saham yang dimiliki 

manajer dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan perusahaan, selain itu 

kepemilikan manajerial mensejajarkan kepentingan manajemen dan prinsipal 

sehingga pihak manajemen akan merasakan langsung dari manfaat atas keputusan 

yang diambil dengan benar dan merasakan konsekuensi dari pengambilan 

keputusan yang salah. 
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Selain kepemilikan manajerial di dalam sebuah perusahaan terdapat 

kepemilikan saham yang miliki oleh institusional. Kepemilikan institusional yaitu 

keadaan di mana institusi (baik pihak swasta maupun pemerintah) memiliki saham 

dalam suatu perusahaan. Kepemilikan institusional yang tinggi memungkinkan 

dikendalikannya perilaku manajer agar tidak berusaha memaksimalkan dirinya 

sendiri karena kepemilikan ini mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat 

digunakan untuk mendukung/melarang tindakan/keputusan manajemen, sehingga 

akan mengurangi agency cost perusahaan. 

Keberadaan kepemilikan institusional akan menimbulkan pengawasan 

yang lebih besar oleh pihak investor institusi kepada manajer. Semakin besar 

persentase saham yang dimiliki oleh institusional akan menyebabkan pengawasan 

yang dilakukan menjadi lebih efektif karena dapat mengendalikan perilaku 

opportunistic manajer dan mengurangi agency cost. Perilaku opportunistic adalah 

perilaku yang senantiasa hendak mengambil keuntungan dari setiap kesempatan 

yang ada tanpa berpegang pada prinsip yang berlaku. Pengawasan terhadap 

manajer dapat menurunkan masalah keagenan yang terjadi. Ketika semakin 

rendah tingkat konflik keagenan maka agency cost  perusahaan akan semakin 

rendah. 

Selain struktur kepemilikan, struktur modal juga dapat menurunkan agency 

cost. Struktur modal menujukkan proporsi atas penggunaan hutang (baik jangka 

panjang maupun jangka pendek) untuk membiayai investasinya, sehingga dengan 

mengetahui struktur modal, investor dapat mengetahui keseimbangan antara risiko 

dan tingkat pengembalian investasinya. Komposisi penggunaan hutang dan 

ekuitas ini tergambar dalam struktur modal. Penggunaan hutang di istilahkan 

dengan financial leverage (pengungkit keuangan). Hutang (debt) yang dimaksud 

adalah hutang untuk pendanaan perusahaan yang tidak selalu sama dengan 

kewajiban (liabilities) dan tidak sama dengan tagihan (payable). Hutang 

menimbulkan beban bunga yang dapat menghemat pajak. Artinya beban bunga 

dapat dikurangkan dari pendapatan sehingga laba sebelum pajak menjadi lebih 

kecil dan akibatnya pajak semakin kecil. Sedangkan jika pendanaan menggunakan 

ekuitas, maka tidak terdapat beban yang dapat mengurangi pajak perusahaan. 
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Penggunaan hutang dalam struktur modal dapat mencegah pengeluaran 

perusahaan yang tidak penting dan memberi dorongan pada manajer untuk 

mengoperasikan perusahaan dengan lebih efisien. Hal tersebut menyebabkan 

agency cost berkurang dan selanjutnya kinerja perusahaan diharapkan akan 

meningkat. Penggunaan hutang yang tinggi dalam struktur modal mungkin 

mempengaruhi perilaku manajer. Dalam hal ini adanya hutang akan dapat 

mengendalikan penggunaan free cash flow secara berlebihan oleh manajer untuk 

membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak optimal sehingga dapat menghindari 

investasi yang tidak menguntungkan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk 

mengembalikan pinjaman dan membayar sejumlah beban bunga secara periodik. 

Kondisi ini menyebabkan manajer bekerja keras untuk meningkatkan laba 

sehingga dapat memenuhi kewajiban dari penggunaan hutang. Dengan demikian, 

hutang (leverage) dapat mengurangi konflik kepentingan yang terjadi dalam suatu 

perusahaan, sehingga dapat menurunkan biaya agensi. 

Meskipun penggunaan hutang dapat menurunkan agency cost tetapi beban 

bunga yang sangat besar akan menimbulkan masalah kesulitan keuangan yang 

menyebabkan kinerja menurun. Namun demikian beban bunga juga merupakan 

pengurang pajak yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dalam hal ini dapat 

dikatakan bahwa hutang dapat meningkatkan kinerja. 

Selain dengan meningkatkan struktur kepemilikan dan penggunaan hutang 

untuk mengurangi agency cost, ukuran perusahan disinyalir dapat menurunkan 

biaya agensi. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu 

perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aktiva atau total penjualan bersih.  

Semakin besar total aktiva maupun penjualan maka semakin besar pula ukuran 

suatu perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap 

agency cost, penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan besar 

memerlukan lebih sedikit beban-beban yang berhubungan langsung dengan 

produksi. 

Unit analisis dari penelitian ini adalah industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 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 barang konsumsi. Pada 
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tahun 2015 terdapat 37 perusahaan yang tercatat sebagai emiten di PT Bursa Efek 

Indonesia, menurun dari tahun sebelumnya yang terdapat 38 perusahaan industri 

barang konsumsi.  

Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan pasar industri Fast Moving 

Consumer Good (FMCG) Indonesia mengalami perlambatan, hal tersebut 

dipengaruhi perlambatan ekonomi global. Perlambatan ini terjadi pada berbagai 

sektor consumer good, terutama pada sektor makanan dan minuman yang 

merupakan sektor paling besar di dalam pembelanjaan rumah tangga. Dari hasil 

riset, pertumbuhan consumer good di Indonesia tahun ini sebesar 7,4 persen. 

Pertumbuhan ini menurun jika dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 15,2 

persen. Di sisi lain, perlambatan pertumbuhan di industri FMCG ini juga 

memengaruhi kebiasaan berbelanja di rumah tangga Indonesia. Menurut data 

Kantar Worldpanel, ada kesamaan para rumah tangga di Asia termasuk Indonesia 

di dalam kebiasaan belanja mereka, yakni mengurangi frekuensi belanja namun 

meningkatkan kuantitas pembelian per pembelanjaan. Kategori yang dibeli tahun 

ini lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu. Jika tahun lalu rata-rata orang 

berbelanja sekitar 48 kategori, untuk tahun ini mereka berbelanja sekitar 46 

kategori. Untuk itu FMCG diharapkan untuk memastikan distribusi, ketersediaan 

barang dan mempertahankan penempatan yang mudah diliat konsumen pada rak-

rak retailer dengan berkurangnya frekuensi berbelanja tiap rumah tangga tersebut. 

Berdasarkan fenomena perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

periode 2010-2014 maka hubungan antara struktur kepemilikan, struktur modal, 

dan ukuran perusahaan terhadap agency cost ditunjukkan oleh grafik sebagai 

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

Gambar 1.1 

Rata-rata Agency Cost, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, 

DER, dan Ukuran Perusahaan Industri Barang Konsumsi pada Periode 

2010-2014 

Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2010-2011 kepemilikan 

institusional mengalami penurunan diikuti dengan menurunnya agency cost dan 

pada tahun 2013-2014 kepemilikan institusional mengalami peningkatan diikuti 

dengan meningkatnya agency cost. Hal ini menunjukkan bahwa adanya gap antara 

teori dengan fenomena pada tahun 2010-2011 dan 2013-2014. Sedangkan pada 

tahun 2011-2012 kepemilikan institusional mengalami peningkatan, namun 

agency cost mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Handoko (2014) bahwa terdapat pengaruh negatif antara 

kepemilikan institusional dengan agency cost. 

Kepemilikan manajerial pada tahun 2011-2012 mengalami penurunan 

diikuti agency cost yang mengalami penurunan dan pada tahun 2012-2014 

kepemilikan manajerial peningkatan diikuti dengan meningkatnya agency cost. 

Hal ini menunjukkan adanya gap antara teori dengan fenomena. Namun sejalan 

dengan teori yang ada, menurut Jensen dan Meckling (1976) menerangkan 

bahwa manajer perusahaan bisa saja bertindak untuk memaksimalkan 

kesejahteraan mereka sendiri. Semakin tinggi kepemilikan saham manajerial, 

maka manajemen akan semakin mengesampingkan kepentingan pemegang saham. 

Karena manajemen hanya ingin mensejahterakan kepentingan pribadi. Sehingga 

hal tersebut menimbulkan agency cost yang tinggi. 

2010 2011 2012 2013 2014

AGENCY COST 86.12% 85.99% 85.53% 86.11% 88.32%

INSTITUSIONAL 77.15% 74.44% 76.44% 73.85% 77.24%

MANAJERIAL 6.00% 7.96% 5.75% 9.05% 10.07%

DER 139.37% 110.68% 149.91% 304.89% -29.28%

UKURAN
PERUSAHAAN

1185.97% 1203.79% 1205.57% 1220.11% 1225.22%
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Pada tahun 2010-2011 DER mengalami penurunan diikuti dengan agency 

cost yang mengalami penurunan, dan pada tahun 2011-2013 DER mengalami 

kenaikan diikuti pula oleh agency cost yang mengalami kenaikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya gap antara teori dengan fenomena pada tahun 2011-

2013. Pada tahun 2013-2014 DER menunjukkan penurunan yang signifikan dan 

diikuti dengan kenaikannya agency cost. Hal ini berlawanan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Brigham dan Daves (2004) yang menyatakan bahwa 

penggunaan hutang yang tinggi dalam struktur modal dapat menimbulkan 

ancaman kebangkrutan sehingga mengurangi agency cost. Hal tersebut terjadi 

karena manajer akan mengurangi pengeluaran yang tidak penting agar dapat 

membayar hutang. Berlalu sebaliknya, dengan penggunaan hutang yang rendah 

dapat menyebabkan biaya agensi mengalami kenaikan. 

Pada tahun 2012-2014 ukuran perusahaan mengalami kenaikan, diikuti 

oleh agency cost yang juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya 

perbedaan dengan fenomena yang ada. Namun sejalan dengan teori yang 

dikemukakan oleh Kaen dan Baumann (2003) perusahaan yang besar pada 

dasarnya memiliki kekuatan finansial yang lebih besar dalam menunjang kinerja, 

tetapi di sisi lain, perusahaan dihadapkan pada masalah keagenan yang lebih 

besar. Karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin komplek masalah 

agensi yang dihadapi. Hal ini karena perusahaan dengan ukuran yang besar sulit 

untuk dimonitoring, sehingga menyebabkan agency cost semakin meningkat. 

Beberapa peneliti telah melakukan pengujian terkait dengan munculnya 

agency cost, namun hasilnya masih inkonsistensi. Banyak studi yang telah 

dilakukan mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap agency cost, struktur 

modal terhadap agency cost, dan juga pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

agency cost, tetapi beberapa penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fujianti (2012) dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh monitoring internal (kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit) 

terhadap biaya keagenan. Selain itu ada pengaruh monitoring external (relasi 

bank, lama relasi bank, leverage, dan gearing) terhadap biaya keagenan. Namun 

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tjandrawan (2010) yang 
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menyatakan bahwa struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap 

agency cost. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fachrudin (2011) dapat disimpulkan 

bahwa struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap agency cost. 

Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zheng (2013) yang 

menyatakan bahwa variabel struktur modal tidak berpengaruh terhadap agency 

cost. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan Awwalia dan Annisata (2014) 

dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

agency cost. Hal ini karena pada perusahaan besar, manajer akan lebih berhati-hati 

dalam melakukan tindakan dan membuat keputusan karena perusahaan besar 

menjadi sorotan publik. Namun tidak sejalan dengan penelitian Immanuela 

(2014) yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agency 

cost. Dengan ukuran perusahaan yang besar dan dalam keadaan tidak memiliki 

kesulitan keuangan, perusahaan memiliki kecenderungan tidak berhati-hati dalam 

melakukan pengeluaran atau discretionary expense. 

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian yang masih kontradiktif, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Struktur 

Kepemilikan, Struktur Modal, dan Ukuran Perusahaan  terhadap Agency 

Cost pada Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada Periode 2010-2014” 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Agency cost sangat berpengaruh dalam perusahaan, semakin tinggi agency 

cost maka permasalahan yang dialami perusahaan semakin besar. Oleh karena itu 

perusahaan diharapkan dapat meminimalisir agency cost yang ada dengan 

meningkatkan struktur kepemilikan, struktur modal, dan ukuran perusahaan. 

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

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana perkembangan struktur kepemilikan, struktur modal, ukuran 

perusahaan, dan agency cost pada industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014? 

2. Bagaimana pengaruh struktur kepemilikan, struktur modal, dan ukuran 

perusahaan terhadap agency cost secara bersama pada industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014? 

3. Bagaimana pengaruh struktur kepemilikan, struktur modal, dan ukuran 

perusahaan terhadap agency cost secara parsial pada industri barang konsumsi 

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 struktur kepemilikan, 

struktur modal, ukuran perusahaan serta agency cost 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 menganalisis perkembangan struktur kepemilikan, struktur modal, 

ukuran perusahaan, dan agency cost pada industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014. 

2. Untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan, struktur modal, dan ukuran 

perusahaan terhadap agency cost secara simultan pada industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014. 

3. Untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan, struktur modal, dan ukuran 

perusahaan terhadap agency cost secara parsial pada industri barang konsumsi 

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, struktur modal, ukuran 
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perusahaan, dan agency cost. 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 gambaran 

mengenai faktor struktur kepemilikan, struktur modal, dan ukuran perusahaan 

yang dapat menjadi acuan untuk meminimalkan atau mengurangi agency cost 

yang terjadi di dalam perusahaan khususnya di dalam perusahaan manufaktur 

agar kinerja yang berada di dalam perusahaan dapat mencapai hasil yang 

optimal, sehingga kebijakan yang dilakukan dapat mengurangi agency cost. 

2. Investor 

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi calon investor dalam 

mengambil keputusan sebelum berinvestasi terkait dengan biaya-biaya agensi 

yang dikeluarkan oleh perusahaan, karena semakin rendah biaya agensi maka 

kinerja perusahaan tersebut semakin baik. 

3. Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan terkait 

dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap agency cost, serta sebagai 

masukan untuk penelitian selanjutnya mengenai struktur kepemilikan, struktur 

modal, ukuran perusahaan dan agency cost. 

 

1.5 Metode Penelitian 

 Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan 

metode verifikatif. Metodologi tersebut digunakan oleh peneliti dengan mendasari 

metode penelitian deskriptif menurut Nazir (2011:54): 

“Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set 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. 
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Sedangkan pengertian metode verifikatif menurut Nazir (2011:74), 

sebagai berikut: 

“Untuk menguji kebenaran hipotesis yang juga berarti menguji 

kebenaran teori.” 

Penelitian verifikatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menguji 

suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya, sehingga diperoleh hasil yang 

memperkuat atau mengukur teori atau hasil penelitian sebelumnya. 

Alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi, 

koefisien determinasi (R
2
), analisis regresi, dan pengujian hipotesis. Kemudian 

metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik secara bersamaan dan 

secara individu (parsial). Dengan metode ini dapat diketahui besarnya pengaruh 

dan hubungan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis 

statistik secara bersama yaitu uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan 

uji statistik F, sedangkan analisis statistik secara parsial yaitu uji hipotesis yang 

dilakukan dengan menggunakan uji statistik T. 

 

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. Waktu 

penelitian di mulai pada bulan September tahun 2015 sampai dengan Februari 

tahun 2016. 

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

