
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki karakter perekonomian yang

tidak berbeda jauh dengan negara sedang berkembang lainnya. Tujuan

pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi dalam proses pembangunannya

dihadapkan pada permasalahan dalam keterbatasan modal untuk membiayai

investasi pembangunan. Dengan demikian semakin meningkat teknologi

inovasi, perusahaan selaku pasar bisnis yang utama dituntut bisa berkembang

sesuai dengan keadaan. Dilihat dari tujuan utama suatu perusahaan yaitu

memaksimalkan laba, maka perusahaan diharapkan mampu memberikan

kepuasan kepada konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan

mereka. Untuk menghasilkan produk yang baik dan untuk mengembangkan

usaha mereka, terkadang perusahaan terbentur masalah modal.

Sebagai negara yang sedang melaksanakan pembangunan perekonomian,

maka Indonesia senantiasa membutuhkan adanya modal / dana dalam jumlah

yang sangat besar, sebanding dengan pertumbuhan yang ditargetkan. Selain

dari bentuk investasi langsung (barang modal dan jasa) maka pasar modal
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mempunyai peran yang strategis dan menjadi bagian yang penting dalam

perekonomian bangsa.

Pasar modal dalam istilah asing yang disebut Capital Market. Pada hakikatya

ialah suatu kegiatan yang mempertemukan penjual dan pembeli dana. Dana

yang diperjualbelikan tersebut digunakan untuk jangka panjang dalam

menunjang pengembangan usaha. Tempat penawaran atau penjualan dana ini

dilaksanakan dalam satu lembaga resmi yang disebut “Bursa Efek Indonesia”.

Kemudian perusahaan yang bisa membeli dan menjual efeknya adalah

perusahaan yang sudah terbuka umum (go public) atau perusahaan yang sudah

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Masyarakat sebagai investor tidak begitu saja membeli saham perusahaan

yang telah go public tersebut. Permintaan investor terhadap suatu saham

dipengaruhi oleh berbagai informasi yang dimiliki, salah satu diantaranya

adalah informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan

yang dipublikasikan oleh perusahaan. Dengan menganalisis informasi

akuntansi yang tercantum dalam laporan keuangan, investor berharap dia tidak

salah dalam memilih saham yang emitennya memiliki kondisi keuangan yang

buruk, sehingga keuntungan dari investasi yang diharapkan dapat diperoleh

yaitu berupa capital gain dan dividend.
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Sebagai perusahaan yang memperoleh dana dari para pemegang saham,

perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar dividen kepada para

investor. Dividen yang dibayarkan atau dibagikan tergantung pada kebijakan

dividen yang dijalankan perusahaan yaitu keputusan untuk membagikan laba

atau menahannya guna diinvestasikan lagi dalam perusahaan. Secara umum

dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para  pemegang

saham. Oleh karena itu, besarnya laba yang diperoleh akan sangat

mempengaruhi jumlah dividen yang akan dibagikan setiap tahunnya. Dividen

itu sendiri terdiri dari dua jenis yaitu dividen tunai dan dividen saham.

Perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah perusahaan

sektor industri makanan yang listing di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2011

sampai tahun 2013. Perusahaan sektor industri makanan cukup menarik untuk

dijadikan sampel penelitian karena saham-sahamnya yang stabil dan penjualan

yang meningkat dari tahun ketahun sehingga laba pada perusahaan tersebut

juga ikut meningkat. Perusahaan makanan biasanya stabil dan tidak

terpengaruh oleh musim atau perubahan kondisi perekonomian karena dalam

keadaaan apapun orang akan tetap mengkonsumsi makanan sehat sebagai

kebutuhan dasar (Suryani, 2007: 67). Kestabilan seperti inilah yang membuat

investor tertarik menanamkan modalnya di perusahaan sektor industri

makanan.

Berikut daftar perusahaan sektor industri makanan yang listing di Bursa Efek

Indonesia periode 2011-2013.
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Tabel 1. Daftar Perusahaan Sektor Industri Makanan yang Listing di BEI

Sumber: Bursa Efek Indonesia (BEI)

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terdapat 15 perusahaan sektor industri makanan

yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1992 sampai tahun

2015. Perusahaan sektor industri makanan mengalami penambahan

perusahaan dari tahun ketahun, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan

sektor industri makanan memiliki prospek yang baik untuk terus berkembang

sehingga menarik untuk diteliti.

Ditinjau dari sudut pandang investor, salah satu indikator penting untuk

menilai prospek perusahaan dimasa datang adalah dengan melihat sejauh

mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Indikator ini sangat penting

diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana investasi yang akan dilakukan

investor di suatu perusahaan mampu memberikan return yang sesuai dengan

No Kode
Saham Nama Emiten Jenis

Perusahaan
Tahun
Listing

1 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk Food 11-Jun-97
2 CEKA Cahaya Kalbar Tbk Food 09-Jul-96
3 DAVO Davomas Abadi Tbk Food 22-Dec-94
4 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Food 7-Oct-10
5 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk Food
6 MYOR Mayora Indah Tbk Food 30-Dec-92
7 PSDN Prashida Aneka Niaga Tbk Food 18-Oct-94
8 ROTI Nippon Indosari Corporindo Tbk Food 28-Jun-10
9 SKLT Sekar Laut Tbk Food 08-Sep-93

10 STTP Siantar Top Tbk Food 16-Dec-96

11 Fast Fast Food Indonesia Tbk Food 11-May-93

12 PTSP
PT Pioneerindo Gourmet
International Tbk

Food 30-May-94

13 SKBM Sekar Bumi Tbk Food 28-Sep-12

14 SMAR
Sinar Mas Agro Resources
Technology Tbk

Food 20-Nov-92

15 TBLA Tunas Baru Lampung  Tbk Food 14-Feb-00
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tingkat yang disyaratkan investor. Salah satu indikator yang dilihat oleh

investor saat ingin berinvestasi adalah laba bersih perusahaan. Laba

perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban

bagi para penyandang dananya yang menunjukkan nilai atau prospek

perusahaan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, investor hanya akan

menginvestasikan dananya kepada perusahaan yang mempunyai reputasi baik.

Perusahaan yang mempunyai reputasi baik adalah perusahaan yang mampu

meningkatkan laba perusahaan dan memberikan dividen secara konstan

kepada pemegang saham. Semakin meningkatnya laba yang dicapai

perusahaan maka semakin tinggi pula harga saham perusahaan tersebut.

Pemilihan rasio profitabilitas didasarkan pada alasan bahwa rasio

profitabilitas menunjukan efektifitas atau kinerja perusahaan dalam

menghasilkan tingkat keuntungan dengan menggunakan modal yang

dimilikinya. Rasio ini mencerminkan seberapa efektif perusahaan dikelola dan

mencerminkan hasil bersih dari serangkaian kebijakan pengelolaan modal

perusahaan. Profitabilitas merupakan daya tarik utama bagi pemilik

perusahaan (pemegang saham) karena profitabilitas adalah hasil yang

diperoleh melalui usaha manajemen atas dana yang di investasikan para

pemegang saham dan juga mencerminkan pembagian laba yang menjadi

haknya yaitu seberapa banyak yang di investasikan kembali dan seberapa

banyak yang dibayarkan sebagai dividen tunai ataupun dividen

saham kepada mereka.

Berikut perkembangan daftar laba perusahaan Sektor industri makanan yang

listing dalam Bursa Efek Indonesia Indonesia.
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Tabel 2. Laba Bersih Perusahaan Sektor Industri Makanan yang Listing di
BEI Tahun 2011-2013.

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa terjadi perbedaan jumlah

laba antar perusahaan makanan yang listing di BEI dari tahun 2011-2013.

1. Pada tahun 2011 untuk perusahaan makanan jumlah laba tertinggi dicapai

oleh Indofood Sukses Makmur Tbk sebesar $5,017,425 dan Davomas

Abadi Tbk mengalami kerugian sebesar 271,702

No Nama Emiten Jenis
Perusahaan

Laba Bersih (Milion Rupiah)
2011 2012 2013

1
Tiga Pilar
Sejahtera Food Tbk

Food 149,951 253,664 346,728

2 Cahaya Kalbar Tbk Food 96,306 58,344 64,872

3
Davomas Abadi
Tbk

Food (271,702) (2,695,744) 304,688

4
Indofood CBP
Sukses Makmur
Tbk

Food 2,064,049 2,287,242 2,286,639

5
Indofood Sukses
Makmur Tbk

Food 5,017,425 4,871,745 5,161,247

6 Mayora Indah Tbk Food 483,826 742,837 1,053,625

7
Prashida Aneka
Niaga Tbk

Food 23,858 25,623 21,322

8
Nippon Indosari
Corporindo Tbk

Food 115,933 149,150 158,015

9 Sekar Laut Tbk Food 5,977 7,963 11,440
10 Siantar Top Tbk Food 42,672 74,626 114,437

11
Fast Food
Indonesia Tbk

Food 229,055 206,046 156,291

12
PT Pioneerindo
Gourmet
International Tbk

Food 29,954 48,626 37,376

13 Sekar Bumi Tbk Food 7,563 12,703 58,267

14
Sinar Mas Agro
Resources
Technology Tbk

Food 1,790,735 2,178,705 992,979

15
Tunas Baru
Lampung Tbk

Food 421,684 244,237 85,839
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2. Pada tahun 2012 untuk perusahaan makanan jumlah laba tertinggi dicapai

oleh Indofood Sukses Makmur Tbk sebesar $4,871,745 dan Davomas

Abadi Tbk mengalami kerugian sebesar 2,695,744.

3. Pada tahun 2013 untuk perusahaan makanan jumlah laba tertinggi dicapai

oleh Indofood Sukses Makmur Tbk sebesar $5,161,247 dan laba terendah

pada perusahaan Sekar Laut Tbk sebesar 11,440.

Setiap tahunnya perusahaan sektor industri makanan mengalami naik turun

laba perusahaan. Laba akan menentukan pilihan perusahaan untuk

membagikan keuntungan dalam bentuk dividen kepada investor atau

menggunakannya sebagai laba ditahan perusahaan. Semakin besar laba yang

diperoleh perusahaan maka akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk

membayar dividen.

Apabila perusahaan mengalami keterbatasan laba ditahan, perusahaan

cenderung memanfaatkan hutang namun bila penggunaan hutang terlalu besar

dapat berdampak pada kebangkrutan (Nuringsih, 2005: 79). Berdasarkan

dampak ini apabila perusahaan ingin menghindari hutang yang tinggi, maka

laba perusahaan dialokasikan ke laba ditahan yang digunakan untuk operasi

perusahaan dan investasi di masa yang akan datang sehingga akan mengurangi

penggunaan hutang. Tentu saja hal ini akan berdampak pada kebijakan dividen

perusahaan.
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Berikut disajikan data hutang perusahaan sektor industri makanan:

Tabel 3. Hutang Perusahaan Sektor Industri Makanan yang Listing di BEI
Tahun 2011-2013.

No Nama Emiten Hutang (Milion Rupiah)
2011 2012 2013

1 Tiga Pilar Sejahtera Food
Tbk

1.757.492 1.834.123 2.664.051

2 Cahaya Kalbar Tbk 418.302 564.290 541.352
3 Davomas Abadi Tbk 1.887.330 4.636.608 165.168
4 Indofood CBP Sukses

Makmur Tbk
4.654.102 5.835.523 8.001.739

5 Indofood Sukses Makmur
Tbk

22.114.722 25.249.168 39.719.660

6 Mayora Indah Tbk 4.175.176 5.234.656 5.771.077
7 Prashida Aneka Niaga Tbk 215.078 273.034 264.233
8 Nippon Indosari

Corporindo Tbk
212.696 538.337 1.035.351

9 Sekar Laut Tbk 91.337 120.264 162.339
10 Siantar Top Tbk 444.701 670.149 775.931

11 Fast Food Indonesia TBK 717.263 791.183 927.153
12 PT Pioneerindo Gourmet

International Tbk .
63.221 85.039 94.456

13 Sekar Bumi TBK 85.384 161.282 296.528
14 Sinar Mas Agro Resources

Technology Tbk
7.386.347 7.308.000 11.896.213

15 Tunas Baru Lampung Tbk 2.637.303 3.438.056 4.414.385
Rata-rata hutang/tahun 3.124.030.267 3.748.790.067 5.115.309.067

Sumber: Laporan keuangan tahunan perusahaan

Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa terjadi perbedaan jumlah

hutang antar perusahaan sektor industri makanan yang terdaftar di BEI dari tahun

2011-2013. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 jumlah hutang tertinggi

dimiliki oleh Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu sebesar 22.114.722;

25.249.168; dan 39.719.660. Sedangkan PT Pioneerindo Gourmet International

Tbk memiliki jumlah hutang terendah pada tahun 2011 sampai dengan tahun

2013 yaitu sebesar yaitu 63.221; 85.039 dan  94.456.
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Rata-rata jumlah hutang perusahaan sektor industri makanan tahun 2011.2012.

dan 2013 adalah 3.124.030.267; 3.748.790.067; dan 5.115.309.067. Terjadi

fluktuasi rata-rata jumlah hutang Perusahaan Sektor industri makanan tahun

2011-2013. Hal ini tentu akan mempengaruhi pembagian dividen perusahaan

untuk para pemegang saham.

Tujuan utama para investor dalam berinvestasi yaitu untuk memperoleh

pendapatan atau tingkat pengembalian investasi (return), baik dalam bentuk

pendapatan dividen maupun capital gain (selisih dari harga jual saham dengan

harga belinya), serta menguasai kepemilikan perusahaan dengan memiliki banyak

saham di dalam perusahaan. Di pihak lain, perusahaan juga mengharapkan adanya

pertumbuhan secara terus menerus untuk mempertahankan dan

mengembangkannya sekaligus memberikan kesejahteraan kepada investor.

Dividen merupakan ekspektasi terbesar dari para pemegang saham terhadap

investasinya. namun bagi sebagian perusahaan dividen dianggap memberatkan

karena perusahaan harus selalu menyisihkan laba yang diperolehnya setiap tahun

untuk membayar dividen kepada para investor. Kebijakan dividen merupakan

keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi

kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk

menambah modal perusahaan demi pembiayaan investasi di masa yang akan

datang (Martono dan Harjito. 2001: 253).
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Ketika membuat sebuah kebijakan dividen, satu ukuran tidak akan dapat

digunakan oleh semua orang. Beberapa perusahaan menghasilkan uang dalam

jumlah besar tetapi memiliki peluang investasi terbatas, hal ini terutama berlaku

bagi perusahaan–perusahaan didalam industri yang menguntungkan tetapi sudah

mapan dimana hanya sedikit tersisa kesempatan untuk tumbuh. Perusahaan seperti

itu umumnya mendistribusikan sebagian besar uangnya kepada para pemegang

saham, sehingga akibatnya akan menarik pelanggan investasi yang menyukai

jumlah dividen yang tinggi. Perusahaan yang lainnya menghasilkan sedikit atau

tidak menghasilkan kas sama sekali tetapi memiliki banyak peluang investasi

yang baik, hal ini sering kali terjadi pada perusahaan-perusahaan baru di dalam

sebuah industri yang sedang tumbuh pesat. Perusahaan seperti itu biasanya hanya

mendistribusikan sedikit atau tidak mendistribusikan kas sama sekali tetapi

menikmati laba dan harga saham yang meningkat, sehingga akan menarik investor

yang lebih menyukai keuntungan modal. Kebijakan dividen perusahaan tergambar

pada dividend payout ratio (DPR). Semakin besar laba yang dibagikan dalam

bentuk dividen maka akan semakin menarik bagi calon investor. Ketika kinerja

perusahaan dinilai bagus. maka perusahaan tersebut akan mampu menetapkan

besarnya dividend payout ratio (DPR) sesuai dengan harapan pemegang saham

dan tanpa mengabaikan kepentingan perusahaan untuk tetap tumbuh sehat.

Menentukan jumlah distribusi dividen merupakan hal yang sulit dan dilematis

dalam pengambilan keputusan manajemen. Berikut adalah data persentase rata-

rata pembagian dividen perusahaan sektor industri makanan yang terdaftar di BEI

pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang diproksikan oleh dividend

payout ratio (DPR).
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Tabel 4. Persentase DPR Perusahaan Sektor Industri Makanan yang listing
di BEI Tahun 2011-2013 yang Membagikan Dividen Setiap
Tahunnya.

No Nama Emiten DPR (Persentase)
2011 2012 2013

1 Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 8.56 22.17 8.01

2 Cahaya Kalbar Tbk 0 0 0
3 Davomas Abadi Tbk 0 0 0
4 Indofood CBP Sukses

Makmur Tbk
49.89 0 49.79

5 Indofood Sukses Makmur Tbk 49.93 49.81 49.80
6 Mayora Indah Tbk 20.60 23.68 19.75
7 Prashida Aneka Niaga Tbk 0 0 0
8 Nippon Indosari Corporindo

Tbk
24.90 25.00 9.99

9 Sekar Laut Tbk 22.22 26.02 23.67
10 Siantar Top Tbk 0 0 0

11 Fast Food Indonesia Tbk 20.12 22.35 38.29
12 PT Pioneerindo Gourmet

International Tbk
0 0 0

13 Sekar Bumi Tbk 0 0 0
14 Sinar Mas Agro Resources

Technology Tbk
32.10 160.19 1.61

15 Tunas Baru Lampung  Tbk 31.18 30.68 111.24
Rata-rata Dividen payout ratio 17.30 23.99 20.81

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tahunan

Berdasarkan Tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa tidak semua perusahaan sektor

industri makanan yang membagikan dividen setiap tahunnya. Selain itu rata-rata

dividend payout ratio (DPR) perusahaan sektor industri makanan yang terdaftar di

BEI tahun 2011 sampai 2013 mengalami fluktuasi yaitu sebesar 17.30 % pada tahun

2011 naik menjadi 23.99 % pada tahun 2012. dan turun kembali menjadi 20.81 %

pada tahun 2013. Hal ini menggambarkan adanya perbedaan perilaku kebijakan

dividend payout ratio (DPR) yang berbeda-beda yang diterapkan pada setiap

perusahaan sampel. Perbedaan ini tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu

yang memiliki kaitan dengan dividend payout ratio (DPR) antara lain laba dan hutang

perusahaan.



12

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut. maka peneliti mengambil

judul: “Pengaruh Profitabilitas dan Solvabilitas terhadap Kebijakan Dividen

Tunai pada Perusahaan Sektor Industri Makanan yang Listing di Bursa

Efek Indonesia Periode 2011-2013”.

1.2.Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa

permasalahan, antara lain:

1. Ketidakpastian dividen tunai yang diperoleh oleh investor atas

investasinya di pasar modal.

2. Sebagian besar perusahaan yang mengalami profit pada periode tertentu

tidak membagikan dividen tunai.

3. Sebagian besar perusahaan yang mengalami fluktuasi utang pada periode

tertentu tidak membagikan dividen tunai.

4. Investor seringkali mengabaikan analisis mengenai kinerja keuangan.

1.3.Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas. maka peneliti

membatasi permasalahan penelitian ini pada:

1. Variabel independen yang diteliti hanya profitabilitas (X1) dan solvabilitas

(X2).   Masih ada faktor-faktor lain juga yang dapat mempengaruhi
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kebijakan dividen seperti likuiditas, kebutuhan pendanaan perusahaan,

batasan-batasan dalam kontrak hutang dan lain-lain.

2. Variabel dependen yang diteliti hanya kebijakan dividen tunai (Y).

3. Penelitian hanya dilakukan pada perusahaan sektor industri makanan

sehingga belum dapat mewakili semua perusahaan dari jenis industri lain

yang listing di Bursa Efek Indonesia.

1.4.Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen tunai pada

perusahaan sektor industri makanan yang listing di Bursa Efek Indonesia

periode 2011-2013?

2. Apakah ada pengaruh solvabilitas terhadap kebijakan dividen tunai pada

perusahaan sektor industri makanan yang listing di Bursa Efek Indonesia

periode 2011-2013?

3. Apakah ada pengaruh profitabilitas dan solvabilitas terhadap kebijakan

dividen tunai pada perusahaan sektor industri makanan yang listing di

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013?
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1.5.Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui  dan menganalisis pengaruh profitabillitas terhadap

kebijakan dividen tunai pada perusahaan sektor industri makanan yang

listing di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh solvabilitas terhadap

kebijakan dividen tunai pada perusahaan sektor industri makanan yang

listing di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas dan

solvabilitas terhadap kebijakan dividen tunai pada perusahaan sektor

industri makanan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013.

1.6.Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfat sebagai

berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dilihat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

masukan dan sumbangan pemikiran yang menambah pengetahuan

besarnya pengaruh antara profitabilitas (return on equity) dan solvabilitas

(debt equity ratio) terhadap kebijakan dividen tunai pada perusahaan sekor

industri makanan.
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2. Kegunaan Praktis

Selain dilihat dari segi teoritis penelitian ini juga dapat berguna:

a. Manajemen

Bagi pihak manajemen perusahaan hasil dari penelitian ini diharapkan

dapat menjadi bahan pertimbangan pihak manajemen dalam

pengambilan keputusan mengenai laba yang diperoleh akan dibagi

dalam bentuk dividen atau ditahan sebagai dana untuk berinvestasi di

masa mendatang.

b. Investor atau Calon Investor

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai

kebijakan pembayaran dividen perusahaan sehingga mereka dapat

mengambil keputusan investasi yang tepat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi

dan sumber informasi dalam melakukan penelitian yang sejenis dengan

menambahkan variabel lain.

1.7.Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah profitabilitas (X1), solvabilitas (X2), dan

Kebijakan dividen tunai (Y).
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2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah perusahaan sektor industri makanan yang

listing di Bursa Efek Indonesia Indonesia.

3. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Bursa Efek Indonesia Cabang

Lampung.

4. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2015.

5. Ilmu

Pendidikan Ekonomi.


