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ABSTRACT 

This research is aimed to know whether the liquidity, profitability, and deferred tax 

take effect to the rating sukuk. Rating sukuk is a dependent variable, while liquidity, 

profitability, and deferred tax are independent variable. The population of this research is 

the companies that published sukuk and listed in Indonesia Stock Exchange and also rated by 

PT. Pefindo, criteria used in research in the period 2010-2015. The method of sampling is the 

use of documentary study by using secondary data and sample of 34 sukuk issued by 

companies listed in Indonesia Stock Exchange and also rated by PT. Pefindo. Data were 

analyzed using SPSS software 22 version and analysis tools to test the hypothesis is 

multinomial logistic regression. The result of this research described that liquidity, 

profitability, and deffered tax take effect to the rating sukuk. I hope to get better research 

result, the next research can give an additional variables, those are accountancy and not 

accountancy variables. 

 

Key words : Rating Sukuk, Liquidity, Profitability, and Deffered Tax. 

 

PENDAHULUAN

Investasi di pasar modal 

merupakan salah satu bentuk investasi 

yang dianjurkan bagi masyarakat. 

Instrumen pasar modal Indonesia terdiri 

dari instrumen investasi konvensional dan 

instrumen investasi berbasis syariah. Pasar 

modal syariah adalah pasar yang dalam 

transaksinya menerapkan prinsip-prinsip 

syariah sehingga harus menjauhi unsur-

unsur yang dilarang seperti perjudian, 

riba’, dan hal-hal lain yang merugikan 

salah satu belah pihak. Salah satu produk 

investasi berbasis syariah adalah obligasi 

berbasis syariah atau sukuk. Berdasarkan 

Standar Syariah The Accounting and 

Auditing Organization for Islamic 

Financial Institution (AAOIFI) No. 17 

tentang Sukuk Investasi, sukuk merupakan 

sertifikat bernilai sama yang menjadi bukti 

kepemilikan yang tak terbagi terhadap 

suatu aset, hak manfaat, atau jasa-jasa atau 

kepemilikan atas suatu kegiatan investasi. 

Penerbitan sukuk di Indonesia 

berawal dari terbitnya corporate sukuk 

dengan akad mudharabah ditahun 2002, 

dan diikuti oleh pemerintah yang 

mengeluarkan Sukuk Negara dengan akad 

ijarah ditahun 2008 untuk pembiayaan 

yang diprioritaskan melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara bersamaan 

dengan diterbitkannya Undang-Undang no. 

19 tahun 2008 tentang Surat Berharga 

Syariah Negara. Penerbitan sukuk direspon 

baik oleh pasar sehingga sejak saat itu 

sukuk mulai dikembangkan di pasar modal 

Indonesia dan diikuti hingga saat ini. Salah 

satu pendukung respon pasar yang baik 

atas penerbitan sukuk adalah dengan 

adanya rating atau peringkat atas sukuk 

yang diterbitakan oleh emiten. Rating 

tersebut dapat menjadi sinyal tentang 

probabilitas kegagalan hutang suatu 

perusahaan. Rating dilakukan oleh pihak 

ketiga yang memberikan informasi 
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mengenai kinerja keuangan, manajemen, 

bisnis, dan kondisi industri perusahaan 

penerbit sukuk tersebut. 

Fenomena atas peringkat sukuk 

tercermin pada kasus PT Berlian Laju 

Tanker yang merupakan perusahaan di 

bidang transportasi. Perusahaan tersebut 

mengalami gagal bayar atas pembayaran 

bunga dan cicilan imbalan atas enam surat 

hutangnya dengan total gagal bayar atas 

bunga senilai 17,5 miliar rupiah. 

Adanya gagal bayar bunga dan 

imbalan ijarah membuat Pefindo selaku 

lembaga pemeringkat obligasi menurunkan 

peringkat Obligasi IV/2009, Sukuk Ijarah 

II/2009, dan Obligasi III/2007 yang 

dikeluarkan PT Berlian Laju Tanker yang 

sebelumnya CCC menjadi D. Dengan 

adanya fenomena-fenomena tersebut, 

maka sangat diperlukan peringkat sukuk 

sebagai informasi yang bermanfaat bagi 

investor karena dari peringkat tersebut 

dapat diketahui risiko dari sukuk yang 

diperdagangkan, dan untuk mengetahui 

seberapa aman sukuk tersebut. Rating 

obligasi syariah diberikan untuk 

mengetahui apakah obligasi syariah berada 

pada peringkat investment grade (AAA, 

AA, A, BBB) atau non investment grade 

(BB, B, CCC, D). Adapun lembaga 

pemeringkat obligasi yang ada di 

Indonesia antara lain PT. PEFINDO. 

Peneliti terdahulu pernah menguji 

mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi rating sukuk, diantaranya 

penelitian yang dilakukan oleh 

Purwaningsih (2013) menunjukkan bahwa 

rating sukuk tidak dipengaruhi oleh 

likuiditas, namun hasil ini bertentangan 

dengan hasil penelitian dari Arundina dkk 

(2015), Afiani (2013), dan Melis (2013) 

yang menyatakan bahwa rating sukuk 

dapat dipengaruhi oleh likuiditas.  

Hasil penelitian Abulgasem dkk 

(2015), Arundina (2015), dan Afiani 

(2013) menunjukkan bahwa rating sukuk 

dapat dipengaruhi oleh profitabilitas, 

namun hal ini bertentangan dengan Melis 

(2013) yang menemukan bahwa rating 

sukuk tidak dipengaruhi oleh profitabilitas. 

Rini (2014) menguji apakah ada pengaruh 

pajak tangguhan dan tax to book ratio 

terhadap rating sukuk, dan hasil atas 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

rating sukuk hanya dipengaruhi oleh pajak 

tangguhan. 

Adanya perbedaan hasil penelitian 

mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi rating sukuk yang 

dilakukan oleh peneliti terdahulu maka 

dilakukan penelitian menganai “Pengaruh 

likuiditas, profitabilitas, dan pajak 

tangguhan terhadap rating sukuk.  

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Signalling Theory 

Teori sinyal adalah teori yang 

membahas tentang naik turunnya harga di 

pasar sehingga memberi pengaruh 

terhadap keputusan investor (Fahmi, 

2012). Menurut (Scott, 2012) bahwa teori 

sinyal menekankan kepada pentingnya 

informasi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan terhadap keputusan investasi 

pihak diluar perusahaan 

 

Rating Sukuk 

Peringkat sukuk merupakan 

indikator ketepatwaktuan pembayaran 

pokok utang dan bagi hasil obligasi 

syariah, yaitu mencerminkan skala risiko 

dari semua obligasi syariah yang 

diperdagangkan. Peringkat (rating) yang 

diberikan oleh rating agency akan 

menyatakan apakah obligasi berada pada 

peringkat investment grade atau non 

investment grade. 

 

Likuiditas 

Rasio likuiditas digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

(Hanafi dan Halim, 2014:75). Likuiditas 

perusahaan ditunjukkan oleh besar 

kecilnya aset yang mudah untuk diubah 

menjadi kas seperti kas, piutang, surat 

berharga, persediaan, dan sebagainya. 

Berdasarkan hal tersebut, maka tingginya 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi 
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kewajiban jangka pendek ditentukan oleh 

tingginya rasio likuiditas. 

 

Profitabilitas 

Rasio profitabilitas digunakan 

mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan pada tingkat 

penjualan, asset, dan modal saham tertentu 

(Hanafi dan Halim, 2014:81). Rasio ini 

memberikan ukuran tingkat efektivitas 

manajemen suatu perusahaan. 

 

Pajak Tangguhan 

Pajak tangguhan diatur dalam 

PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak 

Penghasilan. Pengakuan pajak tangguhan 

membawa akibat atas berkurangnya laba 

bersih jika ada pengakuan beban pajak 

tangguhan, sebaliknya dapat berdampak 

berkurangnya laba bersih jika ada 

pengakuan manfaat pajak tangguhan 

 

Hubungan Likuiditas terhadap Rating 

Sukuk 

Kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban keuangan dengan menggunakan 

aktiva lancarnya menunjukkan bahwa 

kondisi keuangan perusahaan baik. Oleh 

karena itu, kondisi keuangan perusahaan 

yang baik dan dipublikasikan akan dapat 

dibaca oleh investor dan kemudian dapat 

diindikasikan bahwa perusahaan yang 

memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, 

maka perusahaan akan mendapatkan rating 

yang tinggi. 

 

Hubungan Profitabilitas  terhadap 

Rating Sukuk 

Semakin tinggi tingkat 

profitabilitas perusahaan maka semakin 

rendah risiko ketidakmampuan membayar 

(default), sehingga semakin baik peringkat 

yang diberikan terhadap perusahaan 

tersebut. 

 

Hubungan Pajak Tangguhan terhadap 

Rating Sukuk 

Semakin besar pajak tangguhan 

yang bernilai positif, maka perusahaan 

terindikasi melakukan manajemen laba. 

Karena perusahaan ingin terlihat memiliki 

kinerja yang baik dengan laba yang tinggi. 

Laba perusahaan yang telah menjadi objek 

manajemen laba, akan memiliki kualitas 

laba yang rendah, karena laba sudah 

terdistorsi. Hal ini dapat dijadikan sebagai 

penilaian untuk meningkatkan risiko kredit 

dan menurunkan rating sukuk perusahaan 

tersebut. 

 

Kerangka pemikiran yang 

mendasari pada penelitian ini dapat dilihat 

pada Gambar 1, berdasarkan kerangka 

pemikiran maka dapat dibuat suatu 

hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Likuiditas berpengaruh terhadap rating 

sukuk 

H2 :   Profitabilitas berpengaruh terhadap 

rating sukuk 

H3 : Pajak Tangguhan berpengaruh 

terhadap rating sukuk 

 
Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif kuantitatif, data dari 

sampel populasi yang diperoleh dianalisis 

menggunakan metode statistik yang sesuai 

kemudian diinterpretasikan hasilnya. 

Data yang digunakan pada penelitian ini 

merupakan data sekunder. Penelitian ini 

mengambil data dari perusahaan penerbit 

sukuk yang terdaftar di BEI dengan data 

laporan keuangan pada tahun 2010-2014 

dan sukuk tersebut diperingkat oleh PT. 

Pefindo selama periode 2011-2015. 

Batasan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi padaruang 

lingkup penelitian, pada variabel penelitian 

yang digunakan diantaranya likuiditas, 

profitabilitas, dan pajak tangguhan. 

Penelitian ini menggunakan sampel data 
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laporan keuangan pada perusahaan yang 

menerbitkan sukuk yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dan diperingkat oleh 

PT.Pefindo selama periode 2010-2015, 

serta memiliki peringkat pada kategori 

investment grade. 

 

Identifikasi Variabel 

Variabel dalam penelitian ini 

terbagi menjadi dua yaitu variabel 

dependen (terikat) dan variabel independen 

(bebas). Berdasarkan landasan teori dan 

hipotesis yang telah diuraikan, maka 

variabel-variabel pada penelitian ini 

adalah:  

Variabel dependen : rating sukuk (Y). 

Variabel independen : likuiditas (X1), 

profitabilitas (X2), pajak tangguhan (X3). 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

Rating Sukuk 

Rating sukuk merupakan indikator 

yang digunakan untuk mengukur 

ketepatwaktuan pembayaran pokok utang 

dan bagi hasil obligasi syariah, yaitu 

mencerminkan skala risiko dari semua 

obligasi syariah yang diperdagangkan. 

Tabel 1 

Kategori Rating Sukuk 

Skor Simbol 
Rating 

Grade 
Kategori 

3 
idAAA 

(sy) 

idAAA 

(sy) 

Investment 

Grade 

idAA+ 

(sy) 

2 
idAA 

(sy) 

idAA(sy) 

idAA-

(sy) 

idA+(sy) 

1 idA(sy) 

idA(sy) 

idA-(sy) 

idBBB+ 

(sy) 

Sumber : www.pefindo.com 

Likuiditas 

Likuiditas adalah sebuah rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Pengukuran likuiditas 

pada penelitian ini menggunakan current 

ratio. 

              
           

             
 

Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan rasio yang 

digunakan untuk melihat kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba (Hanafi & 

Halim, 2014:74). Profitabilitas pada 

penelitian ini diukur menggunakan Return 

On Asset (ROA) 

    
           

            
 

Pajak Tangguhan 

Pajak tangguhan merupakan pajak 

yang kewajibannya ditunda sampai waktu 

yang ditentukan atau diperbolehkan. Untuk 

pajak tangguhan, perhitungannya yang 

dijadikan ukuran adalah menyesuaikan 

pada PSAK Nomor 46 mengenai pajak 

penghasilan. 

 

             
     

    
 

Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi yang dipilih adalah sukuk 

yang diterbitkan perusahaan yang terdaftar 

di BEI dengan data laporan keuangan pada 

tahun 2010-2014 dan diperingkat oleh PT. 

Pefindo pada periode 2011-2015. Populasi 

yang dipilih adalah menggunakan metode 

purposive sampling dengan kriteria: (1) 

Perusahaan yang menerbitkan sukuk yang 

terdaftar di BEI dan diperingkat oleh PT 

Pefindo selama periode 2010-2015. (2) 

Mengungkapkan pajak tangguhan pada 

laporan keuangan pada tahun penerbitan 

sukuk. (3) Perusahaan memiliki peringkat 

atas sukuk dalam kategori investment 

grade (AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, 

BBB+). 

 

 

 

 

http://www.pefindo.com/
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ANALISA DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Analisis Statistik Deskriptif 

Uji analisis deskriptif merupakan 

gambaran atau deskripsi dari suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi, maksimum, dan minimum 

(Ghozali, 2013). Analisis deskriptif pada 

penelitian ini menggambarkan variabel-

variabel yang akan diteliti.  

Berdasarkan Tabel 2, hasil dari uji 

statistik deskripitf secara keseluruhan 

selama periode pengamatan yaitu nilai 

minimum dari likuiditas, profitabilitas, dan 

pajak tangguhan masing-masing sebesar 

0.516; 0.008; -0.006. Nilai maximum 

variabel likuiditas, profitabilitas, dan pajak 

tangguhan masing-masing sebesar 8.922; 

0.109; 0.003. Nilai Rata-rata likuiditas 

sebesar 2.41728 dengan nilai standar 

deviasi sebesar 2.545777 dimana nilai 

mean lebih kecil dari nilai standar deviasi, 

sehingga penyebaran data dapat dikatakan 

kurang baik. Nilai Rata-rata profitabilitas 

0.3450 dengan nilai standar deviasi 

0.30678 dimana nilai mean lebih besar dari 

nilai standar deviasi sehingga penyebaran 

data dikatakan cukup baik. Nilai Rata-rata 

pajak tangguhan sebesar 0.00047 dengan 

nilai standar deviasi sebesar 0.001449 

dimana nilai mean lebih kecil dari nilai 

standar deviasi sehingga dapat dikatakan 

penyebaran data dikatakan kurang baik. 

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa 

pada frekuensi yang dihasilkan, terdapat 6 

jenis obligasi dengan peringkat A dengan 

persentase sebesar 17.6%, dimana hal itu 

merupakan frequency terkecil apabila 

dibandingkan dengan frequency sukuk 

yang memiliki peringkat AA dan AAA. 

Sukuk dengan peringkat AA terdapat 

sebanyak 18 jenis sukuk dengan persentase 

sebesar 52.9%, dan sukuk dengan 

peringkat AAA terdapat sebanyak 10 jenis 

sukuk dengan persentase 29.4%. 

 

Uji Hipotesis 

Uji Overall Fit Model  

Uji Overall Fit Model digunakan 

untuk mengetahui apakah model yang 

dihipotesiskan fit dengan datanya. (model 

multinomial logistik) atau model yang 

dibentuk fit atau layak digunakan. 

 

Tabel 4 

2 Log Likehood, Cox & Snell R Square, 

Nagelkerke R Square 

Step 2 Log 

Likehood 

Cox & 

Snell R 

Square 

Nagelkerke 

R Square 

0 63.792 - - 

1 40.732 0.492 0.569 

Sumber : diolah dengan SPSS 

 

Hasil uji menunjukkan nilai -2LL 

pada awal (step 0) sebesar 63.792 yang 

mengalami penurunan sebesar 23.06 hal 

ini menunjukkan nilai -2LL pada akhir 

(step 1) sebesar 40.732, dari hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa model yang 

dihipotesiskan fit dengan data 

(multinomial logistik) atau model yang 

dibentuk fit atau layak digunakan. nilai 

Nagelkerke sebesar 0.569 atau 56.9%, hal 

ini berarti bahwa peringkat sukuk pada 

kategori investment grade (AAA, AA, dan 

A) dapat dijelaskan oleh variabel 

likuiditas, profitabilitas, dan pajak 

tangguhan sebesar 56.9%, sedangkan 

sisanya yaitu 43.1% dapat dijelaskan oleh 

variabel lain yang belum termasuk dalam 

model atau penelitian ini. 

 

Uji Tabel Klasifikasi 

Uji tabel klasifikasi mempunyai 

fungsi untuk memprediksi kemungkinan 

sukuk yang diterbitkan perusahaan apakah 

termasuk peringkat A, AA, atau AAA. 

Hasil uji menunjukkan bahwa ketepatan 

klasifikasi untu rating sukuk A, AA, AAA 

masing-masing sebesar 83.3%; 66.7%; dan 

58.8%. 
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Tabel 5 

Tabel Klasifikasi 

Observed 

Predicted 

A AA 

     

AAA 

% 

Correct 

A 5 1 0 83.3% 

AA 2 12 4 66.7% 

AAA 0 7 3 30.0% 

Overall % 
20.6% 58.8% 20.6% 58.8% 

Sumber : diolah dengan SPSS 

 

Uji Signifikansi Individual 

Uji signifikansi secara individual 

ini digunakan untuk menguji signifikansi 

atas masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen. Pada hasil uji 

signifikansi individual pada penelitian ini 

menggambarkan bahwa variabel likuiditas, 

profitabilitas, dan pajak tangguhan tidak 

berpengaruh terhadap rating sukuk hal inI 

dikarenakan variabel-variabel tersebut 

memiliki tingkat signifikansi diatas 5%.

 

Tabel 2 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LIKUIDITAS 34 .516 8.922 2.41728 2.545777 

PROFITABILITAS 34 .008 .109 .03450 .030678 

PAJAK 

TANGGUHAN 
34 -.006 .003 .00047 .001449 

Valid N (listwise) 34     

Sumber : diolah dengan SPSS 

 

Tabel 3 

Frekuensi Rating Sukuk 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid A 6 17.6 17.6 17.6 

AA 18 52.9 52.9 70.6 

AAA 10 29.4 29.4 100.0 

Total 34 100.0 100.0  

Sumber: diolah dengan SPSS 

Metode Likelihood Ratio Test 

Metode Likelihood ratio test tidak 

hanya menjadi uji signifikansi keseluruhan 

untuk model, namun bisa juga menjadi uji 

yang paling akurat dan bisa diandalkan 

untuk mengetahui dampak tiap variabel 

independen dalam model. Berdasarkan 

hasil uji Likelihood ratio test yang telah 

ditunjukkan pada tabel 6 dapat diketahui 

bahwa variabel likuiditas memiliki nilai 

signifikansi lebih dari 5% yaitu sebesar 

0.54 atau 5.4%, hal ini menunuukkan 

bahwa variabbel likuiditas tidak mampu 

mempengaruhi rating sukuk. Profitabilitas 

memiliki nilai signifikansi kurang dari 5% 

yaitu sebesar 0.027 atau 2.7%, oleh karena 

itu, hal ini menunjukkan bahwa variabel 

profitabilitas signifikan pada tingkat 5%, 

yang artinya profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap rating sukuk. Pajak 

tangguhan memiliki nilai signifikansi lebih 

dari 5% yaitu sebesar 0.079 atau 7.9%, hal 

ini menunjukkan bahwa variabel pajak 

tangguhan tidak mampu mempengaruhi 

rating sukuk. 
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Tabel 6 

Hasil Pengujian Likelihood Ratio Test 

 

Effect 

Model Fitting 

Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log 

Likelihood of 

Reduced 

Model Chi-Square Df Sig. 

Intercept 45.517 4.785 2 .091 

LIKUIDITAS 46.582 5.850 2 .054 

PROFITABILITAS 47.973 7.241 2 .027 

PAJAKTANGGUHAN 45.800 5.068 2 .079 

Sumber: diolah dengan SPSS 
 

 

SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN 

DAN KETERBATASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji apakah likuiditas, profitabilitas, 

dan pajak tangguhan berpengaruh terhadap 

rating sukuk. Pada peneltitan ini populasi 

yang digunakan oleh peneliti adalah 

seluruh perusahaan penerbit sukuk yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan yang 

diperingkat oleh PT. Pefindo pada periode 

2010-2015. Setelah dilakukan purposive 

sampling terdapat 34 sampel penelitian. 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis 

pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa likuiditas tidak mampu 

berpengaruh terhadap rating sukuk. Hal ini 

artinya kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

menggunakan aktiva lancarnya tidak 

mampu mempengaruhi rating sukuk suatu 

perusahaan. Hasil uji variabel profitabilitas 

berpengaruh terhadap rating sukuk. Ketika 

perusahaan memiliki tingkat profitabilitas 

yang tinggi, maka akan semakin rendah 

resiko ketidakmampuan perusahaan untuk 

membayar kewajiban. Berdasarkan hal 

tersebut maka ketika perusahaan memiliki 

tingkat profitabilitas yang tinggi maka 

akan meningkatkan rating sukuk. Hasil uji 

atas pajak tangguhan tidak berpengaruh 

terhadap rating sukuk. Perusahaan yang 

memiliki nilai pajak tangguhannya tinggi, 

maka belum tentu melakukan manajemen 

laba, oleh karena itu besar kecilnya pajak 

tangguhan tidak mampu mempengaruhi 

rating sukuk perusahaan. 

Dari hasil analisis dan kesimpulan yang 

telah dijelaskan, maka penelitian ini 

terdapat beberapa keterbatasan antara lain 

terdapat data ekstrim khususnya yang ada 

pada variabel likuiditas dan variabel pajak 

tangguhan, perusahaan yang dijadikan 

sampel terlalu sedikit karena ada kriteria 

pajak tangguhan pada laporan keuangan, 

menggabungkan sektor bank dan non bank 

sebagai sampel dalam penelitian sehingga 

menyebabkan perbedaan karakteristik atas 

laporan keuangan khususnya yang ada di 

pos hutang. Diharapkan pada penelitian 

selanjutnya untuk membuang data-data 

ekstrim dari sampel agar data yang diuji 

tidak terlalu bervariasi, lalu menggunakan 

variabel lain selain pajak tangguhan agar 

sampel tidak terlalu sedikit, atau bisa juga 

dengan menambahkan periode penelitian, 

lebih menspesifikkan sektor perusahaan 

yang digunakan sebagai sampel. 
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