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LAMPIRAN 

HASIL OLAH SPSS 

  

1. Statistik Diskriptif Indeks SRI-KEHATI 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

NPM_SKH 9 .10 .50 .2588 .13519 

ROA_SKH 9 .01 .22 .0753 .06512 

ROE_SKH 9 .10 .18 .1520 .02998 

PER_SKH 9 6.33 22.10 14.6322 5.39582 

Valid N (listwise) 9     

 

 

2. Statistik Diskriptif Non Indeks SRI-KEHATI 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

NPM_NSKH 286 .03 .41 .1243 .07582 

ROA_NSKH 286 .00 .10 .0196 .01886 

ROE_NSKH 286 .02 .15 .0746 .03633 

PER_NSKH 286 5.45 107.11 22.9668 18.90938 

Valid N (listwise) 286     
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3. Hasil Uji Hipotesis 

 

Group Statistics 

 PERBE

DAAN N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

NPM 0 9 .2588 .13519 .04506 

1 286 .1243 .07582 .00448 

ROA 0 9 .0753 .06512 .02171 

1 286 .0196 .01886 .00111 

ROE 0 9 .1520 .02998 .00999 

1 286 .0746 .03633 .00215 

PER 0 9 14.6322 5.39582 1.79861 

1 286 22.9668 18.90938 1.11814 

 

Lanjutan pada halaman berikutnya   
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Hasil Uji Hipotesis 

 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  Lower Upper 

NPM Equal variances 

assumed 
8.159 .005 5.090 293 .000 .13449 .02642 .08249 .18649 

Equal variances not 

assumed 

  
2.970 8.159 .017 .13449 .04529 .03041 .23857 

ROA Equal variances 

assumed 
4.628E1 .000 7.651 293 .000 .05565 .00727 .04133 .06996 

Equal variances not 

assumed 

  
2.561 8.042 .033 .05565 .02173 .00558 .10572 

ROE Equal variances 

assumed 
.608 .436 6.316 293 .000 .07735 .01225 .05325 .10146 

Equal variances not 

assumed 

  
7.569 8.756 .000 .07735 .01022 .05414 .10057 

PER Equal variances 

assumed 
4.051 .045 -1.319 293 .188 

-

8.33460E0 
6.32075E0 -2.07744E1 4.10523 

Equal variances not 

assumed 

  
-3.935 15.314 .001 

-

8.33460E0 
2.11783E0 -1.28406E1 -3.82860E0 

 

 

 

 

 



 
 

58 
 

LAMPIRAN 

HASIL PLAGSCAN 

 

 

 

 

 



95.61% Originality 4.39% Similarity 340 Sources

Doc vs Internet + Library

Web sources: 126 sources found

1. http://jaki.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/150/150 0.56%
2. https://trikkesehatanbiayamurah.blogspot.com/2017/03/peraturan-pelaporan-keuangan-di.html 0.48%
3. http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525… 0.48%
4. http://amy01rahmi.blogspot.com/2012/12/pengaruh-rasio-keuangan-terhadap-nilai.html 0.42%
5. http://kampusskripsi.blogspot.com/2010_02_07_archive.html 0.34%
6. https://docplayer.info/361741-Pengaruh-persepsi-harga-efektivitas-iklan-internet-dan-promosi-penju… 0.32%
7. https://docplayer.info/102172-Implementasi-sistem-penerimaan-siswa-baru-online-pada-smp-negeri… 0.32%
8. http://lib.unnes.ac.id/18687/1/1601408012.pdf 0.32%
9. https://docplayer.info/42383109-Penerapan-e-commerce-sebagai-upaya-meningkatkan-persaingan-… 0.32%
10. https://docplayer.info/46035027-Bab-iii-metode-penelitian-dalam-penelitian-ini-sampel-dan-data-pe… 0.3%
11. https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/download/662/643 0.26%
12. http://thesis-colection.blogspot.com/2011/04/persepsi-akuntan-mahasiswa-akuntansi.html 0.24%
13. https://literaturkarya.blogspot.com/2011/01/strategi-memotivasi-belajar-siswa-pada.html 0.2%
14. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/download/18205/17286 0.2%
15. http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/download/629/628 0.2%
16. https://journal.uniku.ac.id/index.php/Equilibrium/article/download/1036/817 0.2%
17. http://erpandsima.blogspot.com/2014/11/fungsi-dan-bentuk-perencanaan-dalam.html 0.2%
18. https://core.ac.uk/download/pdf/53060688.pdf 0.2%
19. http://nisitasari.blogspot.com/2014/10/contoh-proposal-penelitian-metodologi.html?showComment… 0.18%
20. https://www.slideshare.net/Uofa_Unsada/2011420002-novitasari-tirtajaya 0.18%
21. https://nisitasari.blogspot.com/2014/10/contoh-proposal-penelitian-metodologi.html?showCommen… 0.18%
22. http://journal.unigres.ac.id/index.php/GemaEkonomi/article/download/575/448 0.18%
23. https://docplayer.info/43832122-Pengaruh-motivasi-lingkungan-kerja-dan-nilai-sosial-terhadap-min… 0.18%
24. http://eprints.ums.ac.id/30625/1/MAKALAH.pdf 0.18%
25. https://yulianaritongaug.blogspot.com/2017/04/perkembangan-atas-pelaporan-dan.html 0.18%
26. https://nisitasari.blogspot.com/2014/10/contoh-proposal-penelitian-metodologi.html 0.18%
27. http://manajemenringga.blogspot.com/2011/01/skripsi-pengaruh-corporate-governance.html 0.16%
28. https://idtesis.com/pengaruh-laba-arus-kas-dan-total-aktiva-terhadap-dividend-payout-ratio-saham… 0.16%
29. https://johannessimatupang.wordpress.com/2009/08/12/perilaku-konsumen 0.16%
30. https://juzz71.wordpress.com/2009/10/13/hubungan-sifat-machiavellian-pembelajaran-etika-dalam… 0.16%
31. http://wwwkumpulanskripsi.blogspot.com/2008/11/pengaruh-kualitas-produk-promosi-dan.html 0.16%
32. https://gorillapuber.blogspot.com/2010/10/pengaruh-rasio-keuangan-terhadap-roa.html 0.16%
33. http://eprints.umm.ac.id/34321/1/jiptummpp-gdl-windarizwa-42960-1-hubungan-n.pdf 0.16%
34. https://docplayer.info/349560-Dokumen-pendukung-pelayanan-kepada-mahasiswa.html 0.16%

15.G1.0065_ESTHER
KUSU...

Uploaded: 02/06/2019

Checked: 02/06/2019

Similarity

Similarity from a chosen source

Possible character replacementabc

Citation

References

http://jaki.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/150/150
https://trikkesehatanbiayamurah.blogspot.com/2017/03/peraturan-pelaporan-keuangan-di.html
http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2014/08/Jurnal-Wulan-Wahyu-Lestari-100462201037-pdf.pdf
http://amy01rahmi.blogspot.com/2012/12/pengaruh-rasio-keuangan-terhadap-nilai.html
http://kampusskripsi.blogspot.com/2010_02_07_archive.html
https://docplayer.info/361741-Pengaruh-persepsi-harga-efektivitas-iklan-internet-dan-promosi-penjualan-terhadap-minat-beli-konsumen-pada-toko-online-zalora-skripsi.html
https://docplayer.info/102172-Implementasi-sistem-penerimaan-siswa-baru-online-pada-smp-negeri-53-palembang-skripsi-saly-tiara-utama-08142111.html
http://lib.unnes.ac.id/18687/1/1601408012.pdf
https://docplayer.info/42383109-Penerapan-e-commerce-sebagai-upaya-meningkatkan-persaingan-bisnis-perusahaan.html
https://docplayer.info/46035027-Bab-iii-metode-penelitian-dalam-penelitian-ini-sampel-dan-data-penelitian-diambil-dari-perusahaan.html
https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/download/662/643
http://thesis-colection.blogspot.com/2011/04/persepsi-akuntan-mahasiswa-akuntansi.html
https://literaturkarya.blogspot.com/2011/01/strategi-memotivasi-belajar-siswa-pada.html
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/download/18205/17286
http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/download/629/628
https://journal.uniku.ac.id/index.php/Equilibrium/article/download/1036/817
http://erpandsima.blogspot.com/2014/11/fungsi-dan-bentuk-perencanaan-dalam.html
https://core.ac.uk/download/pdf/53060688.pdf
http://nisitasari.blogspot.com/2014/10/contoh-proposal-penelitian-metodologi.html?showComment=1447023193449
https://www.slideshare.net/Uofa_Unsada/2011420002-novitasari-tirtajaya
https://nisitasari.blogspot.com/2014/10/contoh-proposal-penelitian-metodologi.html?showComment=1442736613721
http://journal.unigres.ac.id/index.php/GemaEkonomi/article/download/575/448
https://docplayer.info/43832122-Pengaruh-motivasi-lingkungan-kerja-dan-nilai-sosial-terhadap-minat-mahasiswa-akuntansi-dalam-memilih-karir-sebagai-akuntan-publik.html
http://eprints.ums.ac.id/30625/1/MAKALAH.pdf
https://yulianaritongaug.blogspot.com/2017/04/perkembangan-atas-pelaporan-dan.html
https://nisitasari.blogspot.com/2014/10/contoh-proposal-penelitian-metodologi.html
http://manajemenringga.blogspot.com/2011/01/skripsi-pengaruh-corporate-governance.html
https://idtesis.com/pengaruh-laba-arus-kas-dan-total-aktiva-terhadap-dividend-payout-ratio-saham-saham
https://johannessimatupang.wordpress.com/2009/08/12/perilaku-konsumen
https://juzz71.wordpress.com/2009/10/13/hubungan-sifat-machiavellian-pembelajaran-etika-dalam-mata-kuliah-etika-dan-sikap-etis-akuntan-suatu-analisis-perilaku-etis-akuntan-dan-mahasiswa-akuntansi-di-semarang
http://wwwkumpulanskripsi.blogspot.com/2008/11/pengaruh-kualitas-produk-promosi-dan.html
https://gorillapuber.blogspot.com/2010/10/pengaruh-rasio-keuangan-terhadap-roa.html
http://eprints.umm.ac.id/34321/1/jiptummpp-gdl-windarizwa-42960-1-hubungan-n.pdf
https://docplayer.info/349560-Dokumen-pendukung-pelayanan-kepada-mahasiswa.html
https://corp.unicheck.com/


35. http://digilib.unila.ac.id/23385/3/TESIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf 0.16%
36. https://docplayer.info/52656735-Pengaruh-komitmen-profesional-dan-pengalaman-kerja-terhadap-d… 0.16%
37. http://lib.unnes.ac.id/23560/1/1201410044.pdf 0.16%
38. https://buabuazone88.blogspot.com/2010/01/analisis-rentabilitas-perusahaan.html 0.16%
39. https://matematika-skripsiku.blogspot.com/2015/09/penerapan-metode-problem-solving-untuk.html 0.16%
40. https://makalahtugaspaper.blogspot.com/2011/04/analisis-perbedaan-return-dan-volume_3841.html 0.16%
41. https://docplayer.info/51471869-Bab-i-pendahuluan.html 0.16%
42. http://repository.wima.ac.id/3344/2/Bab%201.pdf 0.16%
43. https://docplayer.info/57420287-Bab-3-analisis-sistem-berjalan.html 0.16%
44. https://contohskripsikoe.blogspot.com/2013/09 0.16%
45. https://docplayer.info/31390918-Penerapan-data-mining-pada-penjualan-hardisk-untuk-optimalisas… 0.16%
46. https://docplayer.info/40695438-Bab-ii-kajian-pustaka-dengan-strategi-pemasaran-berbasis-syaria… 0.16%
47. http://eprints.umk.ac.id/2186/1/HALAMAN_DEPAN.pdf 0.16%
48. http://riset.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2015/01/PENGARUH-TINGKAT-LIKUIDITAS-DAN-TIN… 0.16%
49. http://eprints.undip.ac.id/23165/1/SKRIPSI_dewi.pdf 0.16%
50. https://johannessimatupang.wordpress.com/2014/09/11/mep-pemasaran-pagi-dan-sore-septembe… 0.16%
51. http://kyutzlieya.blogspot.com/2013/03/macam-macam-teknologi-informasi-dan.html 0.16%
52. http://james-bono.blogspot.com/2012/02/persepsi-konsumen-terhadap-suatu-produk_03.html 0.16%
53. https://hendriksudefri.blogspot.com/2014/02/enkripsi-konvensional.html 0.16%
54. https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/search?scope=&order=DESC&rpp=100&sort_by=0&pag… 0.16%
55. https://sekolah69nett.blogspot.com/2017/07/contoh-skripsi-tentang-produksi-tahu.html 0.16%
56. http://dvdlaris.com/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kinerja-keuangan-pada-perusahaan-… 0.16%
57. http://www.informasiguru.com/2017/12/JuduldanLaporanPTK-SD-Kelas2.html 0.16%
58. http://rhynanana.blogspot.com/2012/12/jurnal-perilaku-konsumen.html 0.16%
59. https://repository.mercubuana.ac.id/view/year/2013.html 0.16%
60. http://nazzirulfatta58.blogspot.com/2014/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html 0.16%
61. http://eprints.undip.ac.id/43895/1/07_FAROKHA.pdf 0.16%
62. http://www.readbag.com/eprints-undip-ac-id-23448-1-analisis-pengaruh-motivasi-dan-kepuasan-ke… 0.16%
63. https://blogpunyasyarif.blogspot.com/2017/06/contoh-resume-skripsi-penelitian.html 0.16%
64. http://tunggalikasaputra.blogspot.com/2016/02/makalah-teori-akuntansi-grand-theory.html 0.16%
65. http://ejournal.uksw.edu/scholaria/article/download/185/173 0.16%
66. https://wijanarto.files.wordpress.com/2013/11/wijanarto-portabilitas-aplikasi-promethee.pdf 0.16%
67. http://e-campus.fkip.unja.ac.id/eskripsi/data/pdf/jurnal_mhs/artikel/A1C409048.pdf 0.16%
68. http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/viewFile/520/454 0.16%
69. https://hendriksudefri.blogspot.com/2014/02 0.16%
70. http://kampusskripsi.blogspot.com/2010 0.16%
71. https://akusyaifularifin.blogspot.com/2012/05/proposal-penelitian-kualitatif.html 0.16%
72. http://eprints.undip.ac.id/36928/1/LUTHFIA.pdf 0.16%
73. https://nidamaryam29.wordpress.com/2015/06/18/kriteria-instrumen-penilaian-kompetensi-jenis-je… 0.16%
74. https://www.slideshare.net/NailulHimmiJNE/laporan-mini-riset-pembelajaran-berbasis-masalah 0.16%
75. https://educasimerko.blogspot.com/2013/04/makalah-fungsi-dan-peranan-pengembangan.html 0.16%
76. http://publication.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/1997/1/Artikel_20205383.pdf 0.16%
77. https://jurnalpendidikaninside.blogspot.com/2015/05/jurnal-hubungan-persepsi-kompetensi-guru.h… 0.16%
78. https://docplayer.info/298510-Pembuatan-aplikasi-pembelajaran-online-e-learning-untuk-sekolah-m… 0.16%
79. https://docplayer.info/36503823-Rancang-bangun-sistem-informasi-geografis-jalur-angkutan-dalam… 0.16%
80. http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/download/343/345 0.16%

15.G1.0065_ESTHER
KUSU...

Uploaded: 02/06/2019

Checked: 02/06/2019

Similarity

Similarity from a chosen source

Possible character replacementabc

Citation

References

http://digilib.unila.ac.id/23385/3/TESIS+TANPA+BAB+PEMBAHASAN.pdf
https://docplayer.info/52656735-Pengaruh-komitmen-profesional-dan-pengalaman-kerja-terhadap-dilema-etika-internal-auditor-dalam-pengambilan-keputusan-etis.html
http://lib.unnes.ac.id/23560/1/1201410044.pdf
https://buabuazone88.blogspot.com/2010/01/analisis-rentabilitas-perusahaan.html
https://matematika-skripsiku.blogspot.com/2015/09/penerapan-metode-problem-solving-untuk.html
https://makalahtugaspaper.blogspot.com/2011/04/analisis-perbedaan-return-dan-volume_3841.html
https://docplayer.info/51471869-Bab-i-pendahuluan.html
http://repository.wima.ac.id/3344/2/Bab+1.pdf
https://docplayer.info/57420287-Bab-3-analisis-sistem-berjalan.html
https://contohskripsikoe.blogspot.com/2013/09
https://docplayer.info/31390918-Penerapan-data-mining-pada-penjualan-hardisk-untuk-optimalisasi-distribusi-menggunakan-metode-clustering.html
https://docplayer.info/40695438-Bab-ii-kajian-pustaka-dengan-strategi-pemasaran-berbasis-syariah-syariah-marketing-dan-teori-terkait.html
http://eprints.umk.ac.id/2186/1/HALAMAN_DEPAN.pdf
http://riset.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2015/01/PENGARUH-TINGKAT-LIKUIDITAS-DAN-TINGKAT-PROFITABILITAS-TERHADAP-TINGKAT-PENGUNGKAPAN-INFORMASI-LAPORAN-KEUANGAN-TAHUNAN-PADA-PERUSAHAAN-MANUFAKTUR-YANG-TERDAFTAR-DI-BEI.pdf
http://eprints.undip.ac.id/23165/1/SKRIPSI_dewi.pdf
https://johannessimatupang.wordpress.com/2014/09/11/mep-pemasaran-pagi-dan-sore-september-2014
http://kyutzlieya.blogspot.com/2013/03/macam-macam-teknologi-informasi-dan.html
http://james-bono.blogspot.com/2012/02/persepsi-konsumen-terhadap-suatu-produk_03.html
https://hendriksudefri.blogspot.com/2014/02/enkripsi-konvensional.html
https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/search?scope=&order=DESC&rpp=100&sort_by=0&page=17&query=Nugroho+J.+Setiadi&etal=0
https://sekolah69nett.blogspot.com/2017/07/contoh-skripsi-tentang-produksi-tahu.html
http://dvdlaris.com/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kinerja-keuangan-pada-perusahaan-telekomunikasi-dan-makanan-dan-minuman-yang-terdaftar-di-bei.html
http://www.informasiguru.com/2017/12/JuduldanLaporanPTK-SD-Kelas2.html
http://rhynanana.blogspot.com/2012/12/jurnal-perilaku-konsumen.html
https://repository.mercubuana.ac.id/view/year/2013.html
http://nazzirulfatta58.blogspot.com/2014/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html
http://eprints.undip.ac.id/43895/1/07_FAROKHA.pdf
http://www.readbag.com/eprints-undip-ac-id-23448-1-analisis-pengaruh-motivasi-dan-kepuasan-kerja-terhadap-kinerja-karyawan-dengan-lama-kerja-sebagai
https://blogpunyasyarif.blogspot.com/2017/06/contoh-resume-skripsi-penelitian.html
http://tunggalikasaputra.blogspot.com/2016/02/makalah-teori-akuntansi-grand-theory.html
http://ejournal.uksw.edu/scholaria/article/download/185/173
https://wijanarto.files.wordpress.com/2013/11/wijanarto-portabilitas-aplikasi-promethee.pdf
http://e-campus.fkip.unja.ac.id/eskripsi/data/pdf/jurnal_mhs/artikel/A1C409048.pdf
http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/viewFile/520/454
https://hendriksudefri.blogspot.com/2014/02
http://kampusskripsi.blogspot.com/2010
https://akusyaifularifin.blogspot.com/2012/05/proposal-penelitian-kualitatif.html
http://eprints.undip.ac.id/36928/1/LUTHFIA.pdf
https://nidamaryam29.wordpress.com/2015/06/18/kriteria-instrumen-penilaian-kompetensi-jenis-jenis-instrumen-dan-jenis-jenis-soal
https://www.slideshare.net/NailulHimmiJNE/laporan-mini-riset-pembelajaran-berbasis-masalah
https://educasimerko.blogspot.com/2013/04/makalah-fungsi-dan-peranan-pengembangan.html
http://publication.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/1997/1/Artikel_20205383.pdf
https://jurnalpendidikaninside.blogspot.com/2015/05/jurnal-hubungan-persepsi-kompetensi-guru.html
https://docplayer.info/298510-Pembuatan-aplikasi-pembelajaran-online-e-learning-untuk-sekolah-menengah-dan-sederajat-tugas-akhir.html
https://docplayer.info/36503823-Rancang-bangun-sistem-informasi-geografis-jalur-angkutan-dalam-kota-di-kota-manado-berbasis-web.html
http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/download/343/345
https://corp.unicheck.com/


81. http://gorillapuber.blogspot.com/2010/10/pengaruh-rasio-keuangan-terhadap-roa.html 0.16%
82. https://docplayer.info/40671157-Penerapan-metode-support-vector-machine-svm-menggunakan-k… 0.16%
83. http://eprints.undip.ac.id/58216/1/REPOSITORY_DELLAW__ABSTRAK_BAB_1.pdf 0.16%
84. https://docplayer.info/94318-Bab-iv-hasil-dan-pembahasan-pt-bukaka-teknik-utama-tbk-merupaka… 0.16%
85. http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2015/10.1.02.01.0111.pdf 0.16%
86. https://docplayer.info/58098206-Analisis-dan-perancangan-sistem-aplikasi-customer-relationship-m… 0.16%
87. https://docplayer.info/33315965-Implementasi-data-mining-dengan-algoritma-c4-5-untuk-mempred… 0.16%
88. https://docplayer.info/33315989-Model-algoritma-k-nearest-neighbor.html 0.16%
89. https://hendriksudefri.blogspot.com/2014/02/enkripsi-dan-deskripsi.html 0.16%
90. https://docplayer.info/34642713-Analisis-prediksi-tingkat-pengunduran-diri-mahasiswa-dengan-me… 0.16%
91. https://docplayer.info/67680593-Pengaruh-sistem-informasi-akuntansi-gaya-kepemimpinan-dan-m… 0.16%
92. https://spensabayalibrary.files.wordpress.com/2016/05/studi-pengembangan-diri-pada-siswa-kom… 0.16%
93. http://eprints.mdp.ac.id/748/1/JURNAL%202009200043%20SILVI_JUNITA.pdf 0.16%
94. http://belajarbekerjamembangun.blogspot.com/2018/03/kriteria-instrumen-penilaian-kompetensi.ht… 0.16%
95. https://spicaalmilia.files.wordpress.com/2011/10/artikel-luciana-nurul-vidiana1.pdf 0.16%
96. https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2611/Ilham%20Mawardi%2… 0.16%
97. http://finansialbisnis.com/Data2/Riset/rating%20paper%20-%20Desmon.pdf 0.16%
98. http://pondoksicepot.blogspot.com/2012/08/proposal-penelitian-pendidikan.html 0.16%
99. http://ojs.stmiknh.ac.id/index.php/fortech/article/view/20/7 0.16%
100. http://modelpembelajaranpencapaiankonsepadi.blogspot.com/2012/06/peningkatan-pemahaman… 0.16%
101. https://docplayer.info/31130812-Perancangan-dan-implementasi-finite-automata-pada-simulasi-v… 0.16%
102. https://docplayer.info/32984491-Aplikasi-pelayanan-pelanggan-berbasis-android-pada-pdam-kota… 0.16%
103. http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/download/3335/3268 0.16%
104. https://qubilz.blogspot.com 0.16%
105. https://docplayer.info/255886-Pengaruh-kualitas-pelayanan-dengan-loyalitas-pelanggan-pt-telkom… 0.16%
106. http://eprints.ums.ac.id/53800/1/ARTIKEL%20PUBLIKASI.pdf 0.16%
107. https://primadonakita.blogspot.com/2014/04/skripsi-ekonomi-akuntansi-penerapan.html 0.16%
108. https://kickfahmi.blogspot.com/2014/06/analisis-sikap-konsumen-terhadap-nu.html 0.16%
109. https://core.ac.uk/download/pdf/33511381.pdf 0.16%
110. https://misterchand89.blogspot.com/2012/05/penyebab-kesulitan-siswa-dalam.html 0.16%
111. http://indeksprestasi.blogspot.com/2015/02/efektivitas-math-manipulative-terhadap.html 0.16%
112. https://abdurochman27.blogspot.com/2014/10/serangga-dan-keseimbangan-ekosistem.html 0.16%
113. https://educasimerko.blogspot.com/2013/01/makalah-tentang-motivasi-peserta-didik.html 0.16%
114. https://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/article/download/408/390 0.16%
115. https://text-id.123dok.com/document/ky6mrl7q-pengaruh-kualitas-produk-dan-promosi-terhadap-… 0.16%
116. https://sistemoperasimobile.blogspot.com/2013/03/manajemen-laba.html 0.16%
117. http://eprints.perbanas.ac.id/3073/1/ARTIKEL%20ILMIAH.pdf 0.16%
118. https://core.ac.uk/download/pdf/35319447.pdf 0.16%
119. http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e5… 0.16%
120. https://rudist.wordpress.com/2014/05/09/tugas-1-metodologi-penelitian-teknik-informatika 0.16%
121. https://arinda-septricia.blogspot.com/2014/01/contoh-proposal-skripsi.html 0.16%
122. https://modelpembelajaranpencapaiankonsepadi.blogspot.com/2012/06/peningkatan-pemahama… 0.16%
123. https://boyz-77.blogspot.com/2013/10/tugas-makalah-pemrograman-web-dengan-php.html 0.16%
124. https://vdocuments.site/documents/artikel50404216-562a679dd1bd6.html 0.16%
125. https://docplayer.info/61358242-Rancang-bangun-aplikasi-sistem-pendukung-keputusan-menggu… 0.16%
126. http://lppm.atmaluhur.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/SISFOKOM-VOL-1-ELLY-MEMBANGU… 0.16%

15.G1.0065_ESTHER
KUSU...

Uploaded: 02/06/2019

Checked: 02/06/2019

Similarity

Similarity from a chosen source

Possible character replacementabc

Citation

References

http://gorillapuber.blogspot.com/2010/10/pengaruh-rasio-keuangan-terhadap-roa.html
https://docplayer.info/40671157-Penerapan-metode-support-vector-machine-svm-menggunakan-kernel-radial-basis-function-rbf-pada-klasifikasi-tweet.html
http://eprints.undip.ac.id/58216/1/REPOSITORY_DELLAW__ABSTRAK_BAB_1.pdf
https://docplayer.info/94318-Bab-iv-hasil-dan-pembahasan-pt-bukaka-teknik-utama-tbk-merupakan-perusahaan-yang-bergerak.html
http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2015/10.1.02.01.0111.pdf
https://docplayer.info/58098206-Analisis-dan-perancangan-sistem-aplikasi-customer-relationship-management-berbasiskan-web-studi-kasus-pt-fajar-buana-internasional.html
https://docplayer.info/33315965-Implementasi-data-mining-dengan-algoritma-c4-5-untuk-memprediksi-tingkat-kelulusan-mahasiswa.html
https://docplayer.info/33315989-Model-algoritma-k-nearest-neighbor.html
https://hendriksudefri.blogspot.com/2014/02/enkripsi-dan-deskripsi.html
https://docplayer.info/34642713-Analisis-prediksi-tingkat-pengunduran-diri-mahasiswa-dengan-metode-k-nearest-neighbor.html
https://docplayer.info/67680593-Pengaruh-sistem-informasi-akuntansi-gaya-kepemimpinan-dan-motivasi-kerja-terhadap-kinerja-karyawan-bagian-akuntansi-pada-pt.html
https://spensabayalibrary.files.wordpress.com/2016/05/studi-pengembangan-diri-pada-siswa-komunitas-sastra-di-sekolah-alternatif-qoryah-thoyyibah-salatiga.pdf
http://eprints.mdp.ac.id/748/1/JURNAL+2009200043+SILVI_JUNITA.pdf
http://belajarbekerjamembangun.blogspot.com/2018/03/kriteria-instrumen-penilaian-kompetensi.html
https://spicaalmilia.files.wordpress.com/2011/10/artikel-luciana-nurul-vidiana1.pdf
https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2611/Ilham+Mawardi+Siwesdi.pdf?sequence=1
http://finansialbisnis.com/Data2/Riset/rating+paper+-+Desmon.pdf
http://pondoksicepot.blogspot.com/2012/08/proposal-penelitian-pendidikan.html
http://ojs.stmiknh.ac.id/index.php/fortech/article/view/20/7
http://modelpembelajaranpencapaiankonsepadi.blogspot.com/2012/06/peningkatan-pemahaman-konsep-dan.html
https://docplayer.info/31130812-Perancangan-dan-implementasi-finite-automata-pada-simulasi-vending-machine.html
https://docplayer.info/32984491-Aplikasi-pelayanan-pelanggan-berbasis-android-pada-pdam-kota-banjarmasin.html
http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/download/3335/3268
https://qubilz.blogspot.com
https://docplayer.info/255886-Pengaruh-kualitas-pelayanan-dengan-loyalitas-pelanggan-pt-telkomsel-jakarta.html
http://eprints.ums.ac.id/53800/1/ARTIKEL+PUBLIKASI.pdf
https://primadonakita.blogspot.com/2014/04/skripsi-ekonomi-akuntansi-penerapan.html
https://kickfahmi.blogspot.com/2014/06/analisis-sikap-konsumen-terhadap-nu.html
https://core.ac.uk/download/pdf/33511381.pdf
https://misterchand89.blogspot.com/2012/05/penyebab-kesulitan-siswa-dalam.html
http://indeksprestasi.blogspot.com/2015/02/efektivitas-math-manipulative-terhadap.html
https://abdurochman27.blogspot.com/2014/10/serangga-dan-keseimbangan-ekosistem.html
https://educasimerko.blogspot.com/2013/01/makalah-tentang-motivasi-peserta-didik.html
https://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/article/download/408/390
https://text-id.123dok.com/document/ky6mrl7q-pengaruh-kualitas-produk-dan-promosi-terhadap-volume-penjualan-makanan-mie-instan-studi-kasus-konsumen-indomie-pada-koperasi-handayani-unnes.html
https://sistemoperasimobile.blogspot.com/2013/03/manajemen-laba.html
http://eprints.perbanas.ac.id/3073/1/ARTIKEL+ILMIAH.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/35319447.pdf
http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2017/08/JURNAL-PENGARUH-STRUKTUR-KEPEMILIKAN-MANAJERIAL-STRUKTUR-KEPEMILIKAN-INSTITUSIONAL-PERTUMBUHAN-JURNAL_PERUSAHAAN-PROFITABILITAS-DAN-LEVERAGE-TERHADAP-KONSERVATISME-AKUNTANSI.pdf
https://rudist.wordpress.com/2014/05/09/tugas-1-metodologi-penelitian-teknik-informatika
https://arinda-septricia.blogspot.com/2014/01/contoh-proposal-skripsi.html
https://modelpembelajaranpencapaiankonsepadi.blogspot.com/2012/06/peningkatan-pemahaman-konsep-dan.html
https://boyz-77.blogspot.com/2013/10/tugas-makalah-pemrograman-web-dengan-php.html
https://vdocuments.site/documents/artikel50404216-562a679dd1bd6.html
https://docplayer.info/61358242-Rancang-bangun-aplikasi-sistem-pendukung-keputusan-menggunakan-model-analytical-hierarchy-process-untuk-pemberian-bonus-karyawan.html
http://lppm.atmaluhur.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/SISFOKOM-VOL-1-ELLY-MEMBANGUN-SISTEM-INFORMASI-PENJUALAN-PADA-CV.-SAUDARA-MANDIRI-DENGAN-METODOLOGI-BERORIENTASI-OBYEK.pdf
https://corp.unicheck.com/


Library sources: 214 sources found

13.60.0027 - Andika Supra-13 FEB.docx 0.64%
RIEZKY-FIX-8 DES.doc 0.5%
RIEZKY-18 DES.doc 0.5%
13.60.0099 Lia Dwijayanti revisi2.doc 0.5%
15.G1.0111_SANNY.docx.docx 0.5%
RIEZKY-7 DES.doc 0.5%
SKRIPSI Bryan D Pratama 13.30.0233-6 Nov-DAPUS.docx 0.38%
FRANSISKA DONA-AUDIT-30 MEI.doc 0.38%
Ivana Prayogo 15.G3.0008 010718-3 JULI.doc 0.36%
12.60.0251-Damianus Oscar Bayu Atmaja (oscarbayu4@gmail.com).doc 0.36%
Ivana Prayogo 15.G3.0008-28 JUNI.doc 0.36%
Laksmi Nitya_14.d3.0023-23 APRIL.docx 0.36%
13.60.0096 INDRA SURAHMAN-18 FEB.docx 0.34%
tesis akhir_Laksmi Nitya_14.D3.0023.docx 0.34%
MONICA SUWANDI-AUDIT-5 MEI.doc 0.34%
13.61.006-DWI WARSI AYU MERDEKAWATI-5 APRIL.doc 0.34%
12.60.0163-Charlie Wijaya SC-7 MARET.docx 0.34%
TJAN VERONIKA YULYANA REVISI-8 NOV.docx 0.34%
13.61.006-DWI WARSI AYU MERDEKAWATI-13 FEB.doc 0.34%
14.G2.0002 - AGNES VEGA MARSELA SURENTU.docx 0.34%
MONICA SUWANDI-6 DES.docx 0.34%
MONICA SUWANDI-27 NOV.doc 0.34%
Charlie_BAB 1-5.docx 0.34%
Veronika Yulyana-BAB 1-3 PLAGSCAN 1.docx 0.34%
Skripsi_Aprillia Vita A. S-9 JULI.docx 0.32%
08.61.0044 Yutta Irena.docx 0.32%
15.G3.0005 YUVENSIUS REV1 (1).docx 0.32%
15.G3.0005 YUVENSIUS REV 1 (1).docx 0.32%
15.G3.0005 YUVENSIUS.docx 0.32%
18D30055-SILVYANA.docx 0.32%
Aprilia-31 MEI.docx 0.32%
14.D1.0010 - Dayana Florencia-10 FEB.docx 0.32%
IRENE-4 JAN.docx 0.32%
13.60.0140 Desi Maya Sari Adiwono-27 DES.doc 0.32%
RIEZKY-11 DES.doc 0.32%
13.60.0140 Desi Maya Sari Adiwono-20 DES.doc 0.32%
EGA-6 MARET.docx 0.32%
13.60.0033 MONICA SUHERMAN-31 MEI.docx 0.3%
14.G1.0070-Marcellino Budiyanto-18 DES.docx 0.24%
DHEA NATASHA-3 MEI.docx 0.24%
AGYL-20 NOV.docx 0.22%
11.60.0051_Audria Martini H-2 Jan.docx 0.22%
Nur Widhya Tyas S-5 MEI.docx 0.2%
RIZKI AMALIA WIDAYANTI-AUDIT-9 MEI.docx 0.2%

15.G1.0065_ESTHER
KUSU...

Uploaded: 02/06/2019

Checked: 02/06/2019

Similarity

Similarity from a chosen source

Possible character replacementabc

Citation

References

https://corp.unicheck.com/


12.60.0234-Rudy Febrianto-8 MEI.docx 0.2%
NIZAR WIBI WIJAYA PUTRA 14.D1.0302.docx 0.2%
MAHDALENA SANDRA 2 Mei.docx 0.2%
14.G1.0209-RIZKI AMALIA WIDAYANTI-9 JAN.docx 0.2%
ARGA CAHYA-18 DES.docx 0.2%
SKRIPSI- Stefanie Ayudia - FEB - 14.G1.0107-6 Nov.docx 0.2%
Stefanie Ayudia -14.G1.0107-5 FEB.docx 0.2%
14.N2.0037 NADIA ALVITA.doc 0.18%
YULYANA-AUDIT-2 APRIL.doc 0.18%
DESTYRI-8 MEI.docx 0.18%
CHRISTINE CLARA-AKT-23 MEI.doc 0.18%
CHRISTINE CLARA-25 MEI.docx 0.18%
CHRISTINE CLARA-AUDIT-28 MEI.docx 0.18%
Proposal Kevin Amo Mahendra 13.60.0200.docx 0.18%
Proposal Kevin Amo Mahendra 13.60.0200 (1).docx 0.18%
Inggritta Naga Dewi 12 Juli.docx 0.18%
NIZAR WIBI WIJAYA PUTRA 14.D1.0302 REV1.docx 0.18%
William Krisriandi 14i10094.docx 0.18%
Niko Ardyanto -13.60.0006 Rev3.doc 0.18%
14.D1.0001 Yessica.doc 0.18%
Gandha Raka W 12.60.0137 .docx 0.18%
AGNES PRAVITA 15.G3.0002 (3).docx 0.18%
18G10162 - ALBERTINUS SEPTIAN DIMASKASI (2).doc 0.18%
14.G1.0038 - RAISA NOVIANA TITO (2).docx 0.18%
18G10162 - ALBERTINUS SEPTIAN DIMASKASI REV1 (2).doc 0.18%
Danang Surya A 20 Maret.docx 0.18%
12.60.0251-Damianus Oscar Bayu Atmaja-22 MARET.doc 0.18%
The,Bella Valentina Sutresman- 14.D1.0079-9 APRIL.docx 0.18%
ECKY-6 MARET.docx 0.18%
08.60.0172-Margaretha-15 NOV.docx 0.18%
Amelia Devina Santoso-14 FEB.docx 0.18%
Febby 10600083 Pengaruh Mc, Fd, At, Ra, Upk, Kk terhadap As.doc 0.18%
14.G1.0082 Amelia Devina Santoso PROPOSAL-6 Nov.docx 0.18%
AMELIA DEVINA-8 NOV.docx 0.18%
14.G1.0082 - Amelia Devina Santoso-8 NOV.docx 0.18%
LIA LIMIARTI_13.70.0127_SKRIPSI.docx 0.18%
08.60.0172-Margaretha-9 NOV.docx 0.18%
10.60.0083 Febby.doc 0.18%
14.G1.0082 Amelia Devina Santoso.docx 0.18%
GRACELLA-7 NOV (1).docx 0.18%
Prawitasari-22 NOV.docx 0.18%
VERONIKA YULYANA (1).docx 0.18%
DESY ANDRA-30 NOV.docx 0.18%
08.60.0172-Margaretha-5 DES.docx 0.18%
PRAWITASARI-8 DES.docx 0.18%
13.40.0089 Danang Surya A.docx 0.18%

15.G1.0065_ESTHER
KUSU...

Uploaded: 02/06/2019

Checked: 02/06/2019

Similarity

Similarity from a chosen source

Possible character replacementabc

Citation

References

https://corp.unicheck.com/


13.30.0278 - Hendy Utomo-8 JAN.docx 0.18%
DIANI AYU-6 FEB.doc 0.18%
13.60.0015 G.E.Milka Elviani-23 NOV.docx 0.18%
vencentius ivan 12.30.0200-7 FEB.docx 0.18%
Wulantri REV1.docx 0.16%
12.30.0283-Btari Luki Kristaberyl.docx 0.16%
REV1 PRO CICILIA.docx 0.16%
Final Tesis Wulantri.docx 0.16%
Anggun Yuna 16 Agustus.docx 0.16%
PUGUH HUKES.docx 0.16%
BIMA PRASETYA W 13.60.0234.docx 0.16%
13.60.0254 Monica Avilia Sukoco.docx 0.16%
Marchel Arya 13 Agustus.docx 0.16%
14.G1.0027 Cindy.docx 0.16%
Andri - 12.30.0113.docx 0.16%
proposal ciciliadewintastani (1).docx 0.16%
14.G1.0136 - GITHA RAHMAWATI PUTRI(1).doc 0.16%
Dian Asa Pinasti 17.E3.0013-1.doc 0.16%
Dian Asa Pinasti 17.E3.0013-2 sdh cek.doc 0.16%
Dian Asa Pinasti 17.E3.0013.doc 0.16%
Dian Asa Pinasti 17.E3.0013 (1).docx 0.16%
Dian Asa Pinasti 17.E3.0013 (1).docx 0.16%
RIEZKY-REVISI-9 JULI.doc 0.16%
14.D1.0029-Birgitta Marcelia Andina(1).docx 0.16%
SKRIPSI CHA 6 jul.docx 0.16%
Anry Rohani.docx 0.16%
yuventius mag.akt.docx 0.16%
16.G1.0032-Edwin Pramana CH.doc 0.16%
RACHMA ALVINIA 5 Juli.doc 0.16%
Maria Putri 4 Juli.doc 0.16%
14.G1.0136 - GITHA RAHMAWATI PUTRI.doc 0.16%
14.G1.0027 (Audit) - Cindy Ivana Abadi.docx 0.16%
13.30.0127 Andrey Budiana Putra.docx 0.16%
14.G1.0027 (Audit) - Cindy Ivana Abadi REV.docx 0.16%
14.G1.0136 - GITHA RAHMAWATI PUTRI (2).doc 0.16%
Wulantri-28 JUNI.docx 0.16%
15.G1.0098-MARIA REGINA.docx 0.16%
15.G1.0060-Nadya Pangestu.docx 0.16%
14.G1.0022 - DERRY TIRTOKUSUMO.docx 0.16%
14.G1.0055-SAMUEL ADIN NUGROHO S REV1.docx 0.16%
15.G1.0252-THERESIA JOYCELIN JASMINE (1).docx 0.16%
Sanci Bengu 16.C3.0033.docx 0.16%
15.G1.0252-THERESIA JOYCELIN JASMINE.docx 0.16%
Michelle 12 Oktober.docx 0.16%
15.G1.0207-NIKO FEBRIYANTO REV1 (1).docx 0.16%
Vincentia 4 Oktober.docx 0.16%

15.G1.0065_ESTHER
KUSU...

Uploaded: 02/06/2019

Checked: 02/06/2019

Similarity

Similarity from a chosen source

Possible character replacementabc

Citation

References

https://corp.unicheck.com/


14.G1.0136 - GITHA RAHMAWATI PUTRI REV1 (2).doc 0.16%
15.G1.0234- BIMANTORO (2).docx 0.16%
14.G1.0027 (Audit) - Cindy Ivana Abad REV2.docx 0.16%
15.G1.0004 - Jessica Permata Sari Sugiono Rev 2 (2).doc 0.16%
15.G1.0004 - Jessica Permata Sari Sugiono REV 1.doc 0.16%
LEVINA TRESNA ATMAJA 15.G1.0017.docx 0.16%
15.G1.0004 - Jessica Permata Sari Sugiono.doc 0.16%
Andri - 12.30.0113.docx 0.16%
AGNES PRAVITA ARIYANI 15.G3.0002.docx 0.16%
18.D3.0024 - Yusuf Suwandi Revisi.doc 0.16%
Laily 14.L1.0081.pdf 0.16%
MM Yusuf Suwandi .doc 0.16%
12.30.0264 - Yusuf Imroni.docx 0.16%
PROPOSAL_YOGA PRANOTO_13.60.0220 (1).docx 0.16%
13.60.0099 Lia dwijayanti revisi4 (1).doc 0.16%
13.60.0099 Lia Dwijayanti revisi3 (1).doc 0.16%
Maria Putri 3 Juli.doc 0.16%
Kelas 02#Kelompok 04#CV Teratai Sukses Makmur (Alfamart).pdf 0.16%
kelompok 1 .docx.docx 0.16%
14.G1.0090-Monacella Wongsoredjo-5 DES.doc 0.16%
14.G1.0005-Claudia Arinta Ryanto-28 DES.docx 0.16%
14.G2.0006.VIRGO PUTRAYU SINAGA-28 DES.docx 0.16%
14G10012 - IVAN YURI SAPUTRA-18 DES.docx 0.16%
12.40.0249 Dila Fairuz Sakina.doc 0.16%
uas penulisan ilmiah Guntor (fix3).docx 0.16%
14.G1.0165-JENNY MARCELLA WIBOWO-13 DES.docx 0.16%
13.60.0210_Agyl_Ganda-13 DES.docx 0.16%
Aria-12 DES.docx 0.16%
14.G1.0007-OEI MICHELLE IGNATIA-7 DES.docx 0.16%
13.40.0218- Septian danar sandrian.docx 0.16%
14.G1.0007-OEI MICHELLE IGNATIA-5 DES.docx 0.16%
SAVINA-5 DES.docx 0.16%
12.61.0057 - SANTIAJI ARIS WIBOWO-4 DES.doc 0.16%
Anasthasya Fielia Litelnoni 1.doc 0.16%
038-14.G1.0111 - Stella Alfaniar Okta.docx 0.16%
GIZELA HARIANTO-19 NOV (1).docx 0.16%
LUKAS ALAND PRAJETNO - 14.G1.0053-19 NOV 2017.docx 0.16%
GIZELA HARIANTO-19 NOV.docx 0.16%
11.60.0041 - Adrianus Rio Hintono-13 NOV.docx 0.16%
GIZELA REVISI-10 NOV.docx 0.16%
GIZELA HARIANTO-10 NOV.docx 0.16%
Ellyzabeth Sugiharto 13.60.0100-8 NOV.docx 0.16%
13.60.0243 Gracella Dhamajanti (Proposal).docx 0.16%
KRENSENSIA PROPOSAL-7 NOV.docx 0.16%
Ellyzabeth Sugiharto 13.60.0100-6 Nov.docx 0.16%
skrpsi.docx 0.16%

15.G1.0065_ESTHER
KUSU...

Uploaded: 02/06/2019

Checked: 02/06/2019

Similarity

Similarity from a chosen source

Possible character replacementabc

Citation

References

https://corp.unicheck.com/


13.60.0140 Desi Maya Sari-4 JAN.doc 0.16%
13.30.0190- CHRISTA-TANIWIJAYA-8 JAN.docx 0.16%
YOHANES ALDO-6 JUNI.docx 0.16%
Ika Dewi Nurmasanti 4 April I.docx 0.16%
MONICA SUHERMAN-REVISI-2 JUNI.docx 0.16%
OCTAVIA PRATIWI GUNAWAN-AUDIT-30 MEI.docx 0.16%
Ayu Pramesti-29 MEI.docx 0.16%
OKTAVIANE-THESIS-23 MEI.doc 0.16%
FLORENTIA-21 MEI.docx 0.16%
SOTY 2018 - ANITA (REVISED)-commented.doc 0.16%
SHINTYA DEWI-AUDIT-9 MEI.docx 0.16%
FLORENTIA-REVISI-8 MEI.doc 0.16%
WULANTRI-3 MEI.docx 0.16%
Jaka Bagus A 3 Mei.docx 0.16%
ESTHER-REVISI-10 APRIL.docx 0.16%
13.60.0006-NIKO ARDYANTO-5 APRIL.doc 0.16%
Richa Dyah Pratiwi 28 Maret.docx 0.16%
ADYTIA-7 FEB.docx 0.16%
14.G1.0014 - Edward kristianto saputro-19 MARET.docx 0.16%
DIAN KRISNA-18 MARET.doc 0.16%
12.60.0137 GANDHA RAKA WICAKSONO (12600137@student.unika.ac..docx 0.16%
11.60.0051 Audria Martini H ( audria.martini@gmail.com ).docx 0.16%
Proposal Putri.doc 0.16%
11.40.0063 leoni.doc 0.16%
Ellyzabeth Sugiharto 13.60.0100-7 MARET - Copy.docx 0.16%
14.E1.0178 Marchel Arya T.docx 0.16%
14.G1.0006 - OCTAVIA PRATIWI GUNAWAN-15 FEB.docx 0.16%
OCTAVIA PRATIWI GUNAWAN-14 FEB.docx 0.16%
13.50.0022 Mario Purwa Negara.doc 0.16%
Lie Griselda Jelita - 14.g1.0074 - 10 FEB.docx 0.16%
14G10200 - SONYA LEO BETTY-7 FEB.docx 0.16%
15.G1.0252-THERESIA JOYCELIN JASMINE (2).docx 0.16%

15.G1.0065_ESTHER
KUSU...

Uploaded: 02/06/2019

Checked: 02/06/2019

Similarity

Similarity from a chosen source

Possible character replacementabc

Citation

References

https://corp.unicheck.com/


BAB I

PENDAHULUAN

 1.1 Latar Belakang 

Di era sekarang ini, banyak muncul perusahaan baru dari masing masing
sektor yang ada. Persaingan ketat ini diperlukan adanya perencanaan keuangan

yang baik, agar nantinya perusahaan mampu bertahan dalam persaingan bisnis.

      Dalam  mengembangkan  usaha  pastih  dibutuhkan  modal  yang  cukup  besar.
Modal yang diperlukan dapat diperoleh dari pihak internal maupun eksternal.

                  Kegiatan  investasi  adalah  salah  satu  contoh  pendanaan  yang  berasal  dari

eksternal, dimana kegiatan ini dilakukan pada pasar modal atau sering disebut
dengan BEI.  

   Pada   dasarnya   perusahaan   perusahaan  yang   tergabung   dalam   BEI

              diwajibkan  untuk  menerbitkan  laporan  keuangan  guna  bentuk  pertanggung
jawaban perusahaan terhadap investor. 

Demi menyajikan informasi informasi yang relevan dan sesuai  dengan

            peraturan  peraturan  yang  ada,   pada  tahun  2008  BEI  bekerjasama  dengan
Yayasan Keanekaragaman Hayati  membentuk suatu  indeks  baru yang diberi

nama indeks SKH. Perusahaan perusahaan  yang masuk dalam kategori indeks

SKH adalah perusahaan yang mendukung terciptanya  dengan carasustainability
 peduli  terhadap lingkungan,  social,  dan GCG  yang sesuai dengan peraturan

yang ditetapkan  oleh  pemerintah  tentang  tanggung  jawab  sosial  perusahaan

(Jogiyanto,2016;176) . 
              Penilaian  terhadap  perusahaan  bisa  dilakukan  dengan  beberapa  cara

  diantaranya  investor  dapat  melihat  bagaimana  kinerja  keuangan  perusahaan
                 tersebut  dengan  melihat  angka  angka  dalam  laporan  keuangan  yang  telah

           disajikan.Angka  angka  tersebut  akan  diolah  menghasilkan  berbagai  macam

             rasio  diantaranya  rasio  likuiditas,  rasio  profitabilitas,  rasio  solvabilitas
                  (laverage)  dan  rasio  aktivitas,  yang  mana  rasio  rasio  ini  dianggap

mencerminkan dari keadaan perusahaan itu sediri. 

Selain  kinerja  keuangan,  investor  juga  dapat menilai  dari  sisi  kinerja
pasar perusahaan. Kinerja pasar kerap dikaitan dengan upaya untuk maikan nilai

saham dipasaran. Kinerja pasar dapat diproksikan menggunakan PER dan PBV.

                Dalam  penelitian  ini  akan  menguji  perbedaan  kinerja  keuangan  dan
kinerja pasar pada perusahaan indeks SKH dengan perusahaan non indeks SKH

Perbedaan yang disajikan dalam penelitian ini adalah :

              1. Sampel  dari  penelitian  ini  adalah  perusahaan  yang  bergabung
dalam indeks SKH dan perusahaan non indeks SKH dalam sektor

yang sama dan ukuran perusahaan yang sama

2. Periode penelitian ini adalah tahun 2015-2017
3. Terdapat 2 variabel penelitian yaitu kinerja perusahaan  dan kinerja

pasar. 

Berdasarkan paparan  diatas maka judul dalam penelitian  ini adalah “ANALISIS
            PERBEDAAN  KINERJA  KEUANGA  DAN  KINERJA  PASAR  PADA

PERUSAHAAN INDEKS SKH DENGAN PERUSAHAAN NON INDEKS SKH
PERIODE 2015-2017 “
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 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah :
 1. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara perusahaan dalam

indeks SKH dengan perusahaan non indeks SKH ?
               2. Apakah  terdapat  perbedaan  kinerja  pasar  antara  perusahaan  dalam

indeks SKH dengan perusahaan non indeks SKH ?

 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris :

 1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan
perusahaan indeks SKH dengan perusahaan non Indeks SKH.

          2. Untuk  mengetahui  apakah  terdapat  perbedaan  kinerja  pasar

dalam perusahaan  yang tergabung dalam indeks  SKH dengan
perusahaan non indeks SKH
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 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

 1. Bagi Akademis 
            Menambah  bukti  empiris  tentang  analisa  perbedaan  kinerja

              keuangan  dan  kinerja  pasar  pada  perusahaan  yang  bergabung
dalam indeks SKH dengan perusahaan yang tidak bergabung dalam

indeks SKH namun dalaam sektor yang sama. 

 2. Bagi Emiten
          Membantu  perusahaan  untuk  mengetahui  perbedaan  kinerja

              keuangan  dan  kinerja  pasar  pada  perusahaan  yang  bergabung

dalam indeks SKH dengan perusahaan yang tidak bergabung dalam
indeks SKH dalam sektor yang sama 

 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian  ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan
referensi  serta  menambah wawasan mengenai  perbedaan kinerja

              keuangan  dan  kinerja  pasar  pada  perusahaan  yang  bergabung

dalam indeks SKH dengan perusahaan yang tidak bergabung dalam
indeks SKH dalam sektor yang sama.
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 1.5 Kerangka Pikir

1.6  Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal ini dibagi menjadi tiga bab yaitu :
 BAB I : PENDAHULUAN 

 Berisikan  latar  belakang,  perumusan masalah,  tujuan dan manfaat penelitian,

kerangka piker penelitian, dan sistemtika penulisan penelitian ini sendiri.
 BAB II : LANDASAN TEORI,

      Dalam bab  ini  berisikan  landasan  teori  yang mendukung  penelitian  ini  dan

pengembangan hipotesis yang nantinya akan peneliti uji kebenarannya.
 BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam

penelitian ini. Dimana meliputi jenis dan sumber data, gambaran umum objek
penelitian, dan pengukuran variable yang diperlukan serta metode analisis data

yang akan digunakan.

 BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Merupakan hasil dari pengujian dimana didalamnya akan menguraikan berbagai

perhitungan guna menjawab permasalahan yang ada.

 BAB V : KESIMPULAN
                Berisikan  kesimpulan  dan  keterbatasan  dalam  penelitian  ini  dan  juga

terdapatsaran yang peniti dapat berikan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Landasan Teori

2.1.1  Teori Signal (Signalling Theory)

Menurut Fahmi (2013;96) Teori Signal  adalah teori yang(Signaling Theory)

membahas tentang naik turunnya harga saham dipasaran, sehingga akan memberikan

     pengaruh  terhadap  keputusan  investor.  Pada  dasarnya  Investor  akan  menangkap
signal informasi yang diberikan oleh perusahaan dan menganalisis ulang mengenai

kinerja keuangan perusahaan tersebut,  tentunya para  investor  akan memilih suatu

                perusahaan  yang  memiliki  kinerja  keuangan yang  baik,  dengan  adanya  kinerja
keuangan yang baik pastinya akan berdampak pula dengan hasil yang didapatkan.
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2.1.2 Kinerja Perusahaan

              Kinerja  perusahaan  adalah  gambaran  performa  perusahaan  dalam  jangka
waktu tertentu. Penilaan kinerja dilakukan guna mengetahui sejauh mana performa

yang dimiliki oleh perusahaan dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki,

              sehingga  dapat  membantu  pihak  manajemen  dalam  pengambilan  keputusan
(Alexander dan Destriana, 2013).  

   Proses  penilaian  kinerja  dapat  dilakukan  dari  segi  keuangan maupun  non

keuangan. Dari segi keuangan perusahaan dapat melihat dari rasio rasio keuangan.
Rasio keuangan adalah salah satu  alat yang digunakan dalam menilai  kinerja dan

              kondisi  perusahaa.  (Sawir,2009;6).  Pada  dasarnya  kinerja  keungan  kerap

dihubungkan dengan laba perusahaan. dan rasio keungan yang berhubungan engan
                labaa  ada;ah  rasio  profitabilitas.  Rasio  profitabilitas  bertujuan  untuk  mengukur

                efisiensi  dari  perusahaan  tersebut  (Sutriani,2014)  .  Profitabilitas  dapat  diproksi
melalui :

a. Return on Asset (ROA) 

      ROA merupakan  perbandingan  antara  laba  bersih  perusahaan  dengan
total asset yang dimiliki  oleh perusahaan.  Semakin besar nilai besarnya

     nilai ROA yang  dimiliki  perusahaan,  menandakan  bahwa  perusahaan

mampu mengelola asset yang dimiliki menjadi laba yang nantinya akan
            menguntungan  perusahaam  maupun  pihak  ketiga  .  ROA  dapat

dirumuskan dengan (Hantono,2018;12) :

b. Return On Equity (ROE)
  ROE merupakan  tingkat pengembalian yang diperoleh pemilik  bisnis

                  atas  modal  yang  telah  ditanamkan.  Nilai  dari  ROE  adalah  positif,

artinya bahwa semakin besar nilai  dari ROE maka semakin baik  pula
              kinerja  dari  perusahaan,  Besarnya  nilai  ROE  dapat  dihitung

menggunakan (Hantono,2018:12) :

c.  Gross Profit Margin (GPM)
          GPM  menunjukan  tingkat  keuntungan  yang  diperoleh  dari  penjualan

produk.  Dalam keadaan yang normal GPMbernilai positif, karena GPM

           menunjukan   apakah  perusahaa   menjual  barang  barang  diatas   harga
            pokok.  Besarnya  GPM  dapat  dihitung  menggunakan  rumus

(Hantono,2018;11) :
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d.  Net Profit Margin (NPM)

NPM merupakan ukuran prosentase laba neto yang dihasilkan perusahaan
            dari  total  penjualannya.  NPM  dapat  dirumuskan  dengan

(Hantono,2018;11) :

.

2.1.3 Kinerja Pasar

Kinerja pasar adalah usaha yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan

harga saham dipasaran. Ketika  harga saham perusahaan tinggi maka kinerja pasar
                   dari  perusahaan  tersebut  juga  cenderung  tinggi.   Kinerja  pasar  dapat  diukur

menggunakan :

a. Price Earning Ratio (PER)
PER adalah perbandingan antara  harga  lembar  saham dipasaran

dengan laba  per lembar saham. Besar kecilnya  nilai  PER dapat

  dihitung  menggunakan  rumus  (Hanafi,  Mamduh  M,  dan Abdul
Halim. 2009;85) :

b.  Price to book value ratio (PBV)

PBV adalah rasio yang digunakan  untuk menunjukan berapa besar

  nilai  perusahaan.  Besar kecilnya   dapat dirumuskan denganPBV
(Hanafi, Mamduh M, dan Abdul Halim. 2009;85):

2.1.4 Indeks SKH

Indeks SKH merupakan hasil kerjasama antara IDX dengan Yayasan KEHATI

(Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia) dan dirilis pada tanggal 29 Juni 2009
(Jogiyanto,2016;176). 

Penilaian indeks saham SKH dilakukan melalui tiga tahap yaitu  :

             1. Pada  tahap  pertaama  KEHATI  melakukan  seleksi  untuk
         memastikan  bahwa  perusahaan  yang  masuk  dalam  kategori

       indeks  SKH  tidak  bergerak   dan  memiliki  usaha  inti   pada

                sembilan  jenis  bisnis  berikut  ini  :  peptisida,  nuklir,  senjata,
  tembakau,  alcohol,  pornografi,  perjudian,  genetically  modified

organism (GMO), dan pertambangan batu bara.

 2. Tahap kedua, adalah seleksi  pada aspek finansial yang dimiliki
oleh perusahaan.  Berikut  adalah ketentuan dari aspek finansial

perusahaan  yang   harus  dipenuhi  oleh  perusahaan  perusahaan

dalam indeks SKH :
 a) Total aset lebh dari 1 trilion rupiah

 b) Perusahaan memiliki nilai  positif.PER 
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       c) Perusahaan   memiliki   rasio   kepemilikian   saham  public

diatas 10%.

 3. Tahap ketiga, adalah seleksi aspek fundamental perusahaan. Pada
tahap ini perusahaan akan dinilai berdasarkan enam faktor utama

yang mengacu pada hubungan antara perusahaan dengan lingkup
sosial maupun lnigkungan. 

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Perbedaan NPM Pada Perusahaan Indeks SKH Dengan Perusahaan Non 
SKH

NPM adalah indikator  yang sangat  penting  untuk  mengukur  suatu  kinerja

keuangan perusahaan. NPM adalah rasio yang mencerminkan tentang keberhasilan
yang diraih olhp erusahaan dan telah dikurangkan dengan biaya atau beban beban

  operasional  perusahaan  itu  sendiri.  Nilai  dari  NPM adalah  bersifat  positif  yang

artinya semakin besar nilai NPM suatu perusahaan, maka semakin bagus pula kinerja
dari perusahaan tersebut. Meningkatkan nilai  NPM pada dasarnya dapat dilakukan

                  dengan  beberapa  cara  yang  salah  satunya  adalah  perusahaan  dapat  melakukan

               program  CSR.  Menurut  Lako  (2015;96)  salah  satu  manfaat  ekonomi  dari
pelaksanaan program CSR ini adalah dapat memperkokoh nilai proftitabilitas atau

kinerja keuangan perusahaan dan juga nilai perusahaan. 

      Perusahaan  dalam  indeks  SKH  adalah  perusahaan  yang dianggap  sebagai
perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang tinggi dan juga perusahaan yang

               mencerminkan  keberlanjutan  dengan  rasa  tanggung  jawab  sosial   yang  tinggi.

Dimana pastinya perusahaan yang memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi
akan memiliki nilai rasio NPM yang lebih tinggi dari pada perusahaan perusahaan

yang kurang  peduli  akan  CSR atau  bahkan belum melakukan kegiatan  CSR itu
sendiri. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah :

H1 = Terdapat perbedaan NPM antara perusahaan dalam indeks SKH dengan 

perusahaan non Indeks SKH.

 2.2.2 Perbedaan  ROA Pada Perusahaan Indeks  SKH Dengan Perusahaan 

Non SKH

      Return on Asset  atau biasa disebut dengan ROA adalah suatu rasio yang
             menggambarkan  kemampuan  perusahaan  dalam  mengelola  aset  aset  yang  telah

         dimiliki  menjadi  laba  perusahaan.  Semakin  tinggi  rasio  ROA   yang   dimiliki

                  perusahaan  maka  semakin  baik  pula  kinerja  perusahaan  tersebut,  yang  mana
perusahaan dapat maksimal dalam mengelola asset yang telah dimiliki  sehingga laba

yang akan dibagikan kepada investor akan lebih tinggi pula(Hartono,2018;12).

Untuk perusahaan dalam indeks SKH cenderung memiliki laba yang lebih
tinggi  dari pada perusahaan non indeks SKH. Pernyataan tersebut didukung oleh

Yaparto,dkk (2013) dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa kegiatan CSR

dapat meningkatkan kinerja rasio profitabilitas,  hal  ini dikarenakan investor  akan
lebih memilih perusahaan yang memiliki kinerja sosial yang tinggi. Semakin tinggi

                   modal  yang  dimiliki  perusahaan  maka  semakin  tinggi  pula  laba  yang  dimiliki

perusahaan, sehingga perusahaan mampu mengelola laba tersebut untuk memenuhi
sumber daya yang diperlukan. Perusahaan yang masuk  dalam indeks SKH adalah
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    perusahaan   yang   diyakini   memiliki   kesadaran  yang   tinggi   akan  sosial   dan

              lingkungan,  hal  inilah   yang  menjadi  pembeda  dengan   perusahaan  lainnya.

Berdasarkan  paparan diatas maka hipotesis yang diajukan 

   H2  = Terdapat   perbedaan   ROA pada  perusahaan   indeks   SKH   dengan 

perusahaan non SKH.

  2.2.3 Perbedaan  ROE Pada Perusahaan Indeks  SKH Dengan Perusahaan 

Non SKH

ROE rasio yang memproksikan nilai  profitabilitas suatu perusahaan.  ROE
 merupakan tingkat  pengembalian yang diperoleh  pemilik bisnis atas modal yang

telah ditanamkan. Semakin besar  nilai  rasio  ROE suatu perusahaan menandakan

                bahwa  perusahaan  tersebut  memiliki  kinerja  keuangan  yang  baik.  Dimana
perusahaan mampu memgembalikan keuntungan atas modal modal  yang sudah di

dapatkan.

Kegiatan CSR sudah berkembang dan diterapkan oleh perusahaan dimasing
masing sektor. Ada perusahaan yang sangat antusias menerapkan kegiatan CSR dan

ada perusahaan yang masih setengah setengah dalam penerapan CSR itu sendiri.

Indeks SKH dibentuk atas dasar keberlanjutan, dimana perusahaan perusahaan yang
tergabung didalamnya telah lolos beberapa seleksi sehingga baik berkaitan dengan

   kinerja   keuangan  maupun   kegiatan   CSR.   dengan   demikian   diketahui   bahwa

perusahaan dalam indeks SRI-KRHATI memiliki rasa pedulian dengan lingkungan
sosial  yang cukup tinggi  dimana dibuktikan dengan kegiatan kegiatan CSR yang

telah dilakukan. Berdasarkan paparan diatas maka hipotesis yang diajukan:

 H3  = Terdapat   perbedaan   ROE pada   perusahaan   indeks   SKH   dengan 
perusahaan non SKH.

      2.2.4 Perbedaan   Kinerja  Pasar Pada  Perusahaan   Indeks   SKH   Dengan 
Perusahaan Non SKH

Kinerja pasar adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan

nilai  atau harga  saham perusahaan.  Kinerja  pasar  dapat  diproksikan melalui  rasio
pasar. Dalam penelitian ini  kinerja pasar diproksikan menggunakan Price Earning

Ratio atau biasa disebut dengan PER. PER adalah perbandingan antara per lembar

saham dengan laba per lembar saham.
                Perusahaan  dalam  indeks  SKH  pada  dasarnya  adalah  perusahaan  yang

memiliki kinerja keuangan yang baik. Ketika perusahaan memiliki kinerja keuangan

yang baik,  maka perusahaan tersebut juga akan memiliki kinerja pasar yang baik
pula. Selain itu perusahaan dalam indeks SKH memiliki kegiatan CSR yang tinggi.

           Menurut  Lako  (2015;124)  investor  atau  pelaku  pasar  akan  lebih  mengapresiasi

perusahaan perusahaan yang memiliki kinerja CSR yang tinggi dari paad perusahaan
yang kurang peduli atau bahkan tidak melakukan kegiatan CSR itu sendiri. 

Apresiasi  ini  dilakukan  dalam bentuk  penanaman  modal.  Semakin  besar

modal yang ditanankan oleh investor semakin tinggi pula peluang perusahaan untuk
memaksimalkan  kinerjanya  dan menghasilkan  laba  atau  keuntungan  yang tinggi

pula. Laba atau keuntungan tersebut pasti berdapak juga pada laba perlembar saham.

Dengan  demikian semakin  besar  laba  yang diperoleh  perusahaan  maka  semakin
tinggi  pula  rasio PER tersebut.  Berdasarkan paparan diatas maka hipotesis yang

diajukan:
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      H4  = Terdapat   perbedaan   PER pada  perusahaan  indeks   SKH   dengan 

perusahaan non SKH.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang dan tujuan yang telah dijelaskan maka pada

                  penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  komparatif  karna  tujuan  dari,  

penelitian ini adalah membandingkan antara kinerja keuangan dan kinerja pasar pada
perusahaan indeks SKH dengan perusahanan non indeks SKH.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perusahaan
           yang   masuk   kedalam   kategori  indeks  SKH,  yang  telah  menerbitkan  laporan

keuangannya pada tahun 2015 hingga 2017. Sedangkan dalam pengambilan sampel

                 ini  dilakukan  dengan  metode  yaitu  populasi  yang  akan purposive  sampling,  
dijadikan sampel penelitian adalah populasi yang memenuhi  kriteria sampel tertentu

sesuai dengan yang dikehendaki. Adapun kriteria  dari sampel dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

 1. Perusahaan yang masuk dalam indek SKH Periode laporan keuangan

tahun 2015 hingga 2017.

       2. Perusahaan  yang  dalam  laporan  keuangannya  menyajikan  data  data
keuangan menggunakan mata uang rupiah

               3. Perusahaan  yang  memiliki  kontrol  sampel  yang  sesuai  dengan

penetapan.
 4. Perusahaan yang dalam satu sub sektor lebih dari 2 (dua) perusahaan.

Dengan demikian berikut adalah kriteria kriteria yang ditetapkan:

     1. Perusahaan  yang  terpilih  sebagai  kontrol  sampel  adalah  perusahaan

dalam sub sektor yang sama dengan sampel penelitian.

 2. Perusahaan yang bukan termasuk dalam indeks SKH antara tahun 2016
hingga 2018.

 3. Jumlah aset yang dimiliki perusahaan harus lebih dari 1 (satu) triliun

rupiah.
 4. Ukuran perusahaan sama atau relative tinggi dengan perusahan sampel.

 5. Data data dalm satuan rupiah.
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Berdasarkan kriteria yang sudah dijabarkan, maka perhitungan sampel guna 

penelitian ini adalah sebagai berikut :

Dalam penelitian ini data yang ada harus dinormalkan. Penormalan data bertujuan

agar membuang data data dengan nilai ekstrim. Sebelum data dilakukan penormalan

   maka  jumlah  data  pada  observasi  ini  berjumlah  603  perusahaan  namun  setelah
dilakkan penormalan maka jumlah data berubah menjadi 286 perusahaan.  Berikut

adalah tabel resume data normal :
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Berdasarkan tabel 3.2 dapat diketahui untuk menormalkan data dalam penelitian,

maka data ekstrem yang harus dibuang sebanyak 9 perusahaan dalam perusahaan sampel

dan 317 perusahaan dalam kontrol sampel.

3.3 Ruang Lingkup Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam kategori  indek SKH
periode laporan keuangan 2015 hingga 2017. Alasan pemilihan obyek dalam penelitian

ini adalah perusahaan yang telah masuk dalam kategori indeks SKH  adalah perusahaan

yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan memiliki kesadaran social yang tinggi.

3.4 Jenis dan Sumber Data

 Ditinjau dari sumbernya,  data  dalam penelitian ini termasuk   dalam jenis  data

              sekunder.  Dimana  data  sekunder  adalah  data  yang  telah  diolah  terlebih  dahulu  dan
                  merupakan  data  yang  telah  dipublikasikan  melalui  lembaga  resmi.  Sedangkan  jika

ditinjau dari waktu pengumpulan data, data dalam penelitian ini masuk dalam jenis data

polling time series, dimana merupakan data gabungan dari data .

            Sumber  data  dari  penelitian  ini  didapatkan  dari  laporan  keuangan  perusahaan

perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Dimana seluruh informasi data

yang dibutuhkan terdapat dalam laporan tahunan perusahaan .
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3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan cara observasi nonperilaku  yang
dilakukan dengan cara analisis catatn dalam analisis catatan ini merupakan pengumpulan

data baik melalui catatan data atau catatan historis.

3.6 Definisi dan Pengukuran Variabel

3.6.1 Net Profit Margin (NPM)

NPM adalah rasio yang menggambarkan laba bersih perusahaan yang dihasilkan
dari penjualan, dimana laba bersih tersebut telah dikurangi oleh beban beban dan pajak

yang ditanggung oleh perusahaan.  dapat dirumuskan dengan (Hantono,2018;11) : NPM

3.6.2 Return on Asset (ROA)

ROA  merupakan perbandingan antara laba bersih perusahaan dengan total asset

                yang  dimiliki  oleh  perusahaan.  Menurut  Hernanto  (2014)  dapat  dirumaskanROA  
dengan :
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 3.6.3 Return on Equity (ROE)

ROE merupakan tingkat pengembalian yang diperoleh pemilik bisnis  atas modal
             yang  telah  ditanamkan.  Besarnya  nilai  )  dapat  dihitungROE

menggunakan(Hantono,2018:12)

 3.6.4 Kinerja Pasar (PER)

                   PER  adalah   rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur  seberapa  besar  tingkat
pertumbuhan dari perusahaan untuk waktu kedepannya yang dapat dilihat dari laba saham

                  perusahaan.  Besar  kecilnya  nilai  PER  dapat  dihitung  menggunakan  rumus  (Hanafi,

Mamduh M, dan Abdul Halim. 2009;85) :

3.7 Alat Analisis Data

3.7.1 Statistik Deskriptif

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistic deskriptif.

Menurut Murniati,  dkk (2013:13)  statistik  deskriptif adalah alat yang digunakan untuk

menggambarkan  data  dari penelitian  yang meliputi  rata  rata,  standar  deviasi,  varian,
              maksimum,  minimu,sum,  range,  melalui  data  data  tersebut  dapat  mempermudahkan

peneliti dalam mengetahui hubungan antar variabel variabel tersebut.

3.7.2 Analisis Statistik

 Pada penelitian ini  uji  statistik  yang digunakan adalah uji  statistik  independent

 sample  t-test.  independent  sample  t-test  Uji  statistik  merupakan  bagian  dari  statistik
inferensial  paramatik  (uji  beda)  .  Pemilihan   alat  uji  statistik  ini  dikarenakan dalam

penelitian ini,  peneliti  akan menguji  2 (dua)  sampel yang berbeda, dan tidak terdapat

hubungan diantara kedua sampel tersebut.

3.7.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan uji t. Uji t dilakukan  dengan

cara melihat  nilai  t  hitung dan nilai  probabilitas  (ρ).  Kriteria  yang digunakan dalam
penelitian ini adalah :

a )  Ho ditolak dan Ha diterima, apabila (ρ) ≤ 0,05. 

b )  Ho diterima dan Ha ditolak, apabila (ρ) > 0,05
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BAB IV

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaaan kinerja keuangan dan

kinerja pasar pada perusahaan yang tergabung dalam indeks SKH dengan perusahaan non
indeks SKH. Perusahaan perusahaan yang masuk dalam kelompok indeks SKH adalah

perusahaan perusahaan yang telah lolos dalam tiga seleksi, baik dari sisi core bisnis, sisi

keunangan atau finansial perusahaan, dan dari sisi fundamental perusahaan itu sendiri.
Fokus dari penelitian ini adalah perbedaan dalam sisi  finansial perusahaan. ada

tiga standar yang ditetapkan untuk menilai  aspek finansial dari perusahaan perusahaan

yang masuk dalam kelompok SKH. yang pertama perusahaan yang masuk dalam kategori
indeks SKH harus memiliki nilai aset minimal satu triliun rupiah, kedua perusahaan harus

memiliki  nilai  PER yang positif,  dan yang terakhir perusahaan dalam kelompok SKH

harus memiliki saham publik minimal 10%.
Kinerja perusahaan dalam penelitian ini diproksikan oleh NPM, ROA, dan ROE.

NPM dipilih berdasarkan salah satu kriteria dari SKH yaitu nilai PER yang positif. Nilai

PER yang positif menandakan bahwa perusahaan memiliki laba positif, sehingga terdapat
                 kemungkinan  bahwa  perusahaan  yang  masuk  dalam  kategori   indeks  SKH  adalah

perusahaan perusahaan yang memiliki laba  positif. Pemilihan ROE sebagai proksi dari

penelitian   ini   didasarkan   pada   kriteria   penilaian   finansial   yang   ditetapkan   yaitu
kepemilikan  saham publik  lebih  dari  10%.  Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa

perusahaan yang tergabung dalam indeks SKH memiliki  kepercayaan yang tinggi  dari

masyarakat sehingga jumlah ekuitas yang dimiliki  perusahaan juga meningat sehingga
peluang perusahaa untuk menghasilkan laba juga akan mening

Kinerja  pasar  di  proksikan dengan PER  Alasan pemilihan PER sebagai  proksi.
adalah karena salah penilaian aspek finansial dari kelompok indeks SKH adalah memiliki

PER positif. Selain itu ketika perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik tentunya

akan berdampak pada kinerja pasar perusahaan tersebut. Berdasarkan penjabaran diatas
itulah yang mendasari pemilihan proksi proksi dalam penelitian ini.

 4.1 Pengelompokan Perusahaan

Penilaian terhadap perusahaan perusahaan dalam indeks SKH pada dasarnya
                      dilakukan  setiap  enam  bulan  sekali  dimana  pada  bulan  Mei  dan  November.  Pada

penelitian ini yang menjadi dasar  data sampel adalah periode Mei  – September pada

tahun 2015 hingga 2017.  Perusahaan dalam indeks SKH berjumlah 25 perusahaan yang
mewakili Sembilan sektor yang ada. 

Tahap awal pengelompokan perusahaan ini dilakukan dengan cara menyeleksi

perusahaan manakah yang menjadi anggota berturut turut  selama tahun penelitian dan
menyajikan data data keuangannya dalam satuan rupiah. Hasil  dari penyeleksian tahap

awal didapatkan data bahwa hanya terdapat 20 perusahaan yang menjadi anggota indeks

SKH selama tahun 2015 hingga 2016. Langkah selanjutnya adalah menentukan kontrol
    sampel  perusahaan.  Dimana  jumlah  awal  kontrol  sampel  tersebut  adalah  perusahaan

perusahaan yang berada dalam satu sub sektor yang sama. Jumlah kontrol sampel dari 9

sektor usaha tersebut menghasilkan data 413 perusahaan. 
                  Dalam  penentun  kontrol  sampel  pun  juga  terdapat  beberapa  kriteria  yang

      diajukan  guna   menghasilkan  kontrol   sampel  yang  hampir  sesuai  dengan   sampel
penelitian,diantaranya: \jumlah aset lebih dari satu triliun rupiah, perusahaan menyajikan

data keuangan dalam satuan mata uang rupiah, perusahaan dalam kontrol sampel sudah

     lising sebelum tahun  2015,  dan  perusahaan  yang  memiliki  laba  positif  selama  taun
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penelitian.  Hal ini dilakukan  agar kontrol  sampel memiliki  kondisi funamental yang

 hampir sama dengan sampel penelitian. Kondisi seperti ini sering disebut dengan  pair

matching.  Sehingga total sampel dan kontrol sampel dalam penelitian ini berjumlah 603
perusahaan

Untuk menghasilkan data yang baik,  maka diperlukannya penormalan data .
        penormalan  ini  dilakukan  dengan  membuang  data  data  yang memiliki  angka  angka

ekstrim. Dari proses penormalan tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah data dalam

penelitan ini, dimana sebanyak 317 data yang harus dibuang. Sehingga total akhir sampel
dari penelitian ini sebanyak 286 perusahaan
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4.2 Statistik Diskriptif

Statistik diskriptif  adalah  gambaran umum mengenai  data pnelitian mengenai
nilai minimum, maksimum, rata rata dan standar deviasi dari sampel penelitian ini. Pada

saat observasi terdapat 603 perusahaan yang masuk dalam kriteria penyempelan, namun
    untuk  menormalkan  data  maka  terdapat  252  data  dengan  angka  ekstrim  yang  harus

dibuang, sehingga total sampel berjumlah 357 perusahaan.

 4.1.1 Analisis Statistik Diskriptif Perusahaan Indeks SKH

 Dari  tabel 4.1  dapat diketahui jumlah sampel  sebanyak 9 perusahaan, dimana

dari Sembilan perusahaan tersebut akan di  kan dengan 286 perusahaan dalammatching
                kontrol  sampel.  Nilai  NPM  pada  perusahaan  indeks  SKH  memiliki  nilai  minimum

sebesar 0,10 dan nilai maksimum sebesar 0,50 sedangkan rata rata besarnya nilai NPM

pada  perusahaan  indeks  SKH memiliki  nilai  0,2588  dengan  standart  deviasi  sebesar
                  0,13519.  NPM  adalah  kemampuan  perusahaan  dalam  menghasilkan  laba  dari  total

penjualan  yang ada  dalam perusahaan  tersebut.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan
       bahwa  rata  rata  perusahaan  yang  masuk  dalam  kategori  indeks  SKH  memiliki  laba

sebesar 0,2588 dari total penjualan.   

  ROA atau   yang ada dalam perusahaan indeks SKH memilikiReturn on Asset  
nilai minimum sebesar 0,01 dan nilai  maksimum 0,22 sedangkan rata rata ROA dalam

indeks SKH sebesar 0,0753 dengan standar deviasinya sebesar 0,06512. ROA merupakan

indikator  berapa besar laba yang dapat dihasilkan oleh perusahaan dari total  aset yang
         dimiliki,  dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  rata  rata  perusahaan  dalam

kelompok indeks SKH memiliki  kemampuang menghasilkan laba 0,0753 kali  dari total

aset yang dimiliki.

1 9

15.G1.0065_ESTHER
KUSU...

Uploaded: 02/06/2019

Checked: 02/06/2019

Similarity

Similarity from a chosen source

Possible character replacementabc

Citation

References

https://corp.unicheck.com/


                    Dari  tabel  4.1  dapat  diketahui  bahwa  ROE  dalam  perusahaan  indeks  SKH

 memiliki   nilai  minimal sebesar 0,10 dan nilai  maksimum 0,18 .  rata  rata  nilai  ROE

 perusahaan dalam indeks SKH sebesar 0, 1520.  Dengan kata lain rata rata perusahaan
dalam kelompok indeks SKH memiliki laba sebesar 0, 1520 kali dari total ekuitas yang

dimiliki. 

PER adalah perbandingan antara harga saham perusahaan dengan laba per lembar

       saham.  Dari  tabel  4.1  nilai  minimum PER  pada  perusahaan  kelompok  indeks  SKH

sebesar 6,33 dan nilai maksimum 22,10. Rata rata nlai PER dari kelompok indeks SKH
ini sebesar  14.6322  yang artinya rata rata harga saham dari kelompok indeks SKH ini

sebesar 14.6322 kali lembar per saham yang dimiliki.

4.1.2  Analisis Statistik Diskriptif Perusahaan  Non Indeks SKH

Tabel 4.2 menunjukan bahwa NPM pada perusahaan non indeks SKH memiliki

nilai minimun sebesar  0,03 dan nilai maksimum sebesar 0,41 dengan rata rata 0,1243 dan
  standart  deviasi  0,07582.  Dapat  disimpulkan  rata  rata  perusahaan  yang tidak  masuk

dalam kategori  indeks  SKH  memiliki  laba  sebesar  0,1243  dari  total  penjualan  yang

dimiliki.

Nilai ROA menggambarkan seberapa besar laba yang didapat dari total aset yang

dimiliki.  Dari  tabel  4.2  nilai  ROA untuk perusahaan non  indeks SKH memiliki  nilai

minimal sebesar 0,00 dan nilai maksimal sebesar 0,10. Rata rata untuk  perusahaan non
indeks SKH memiliki  laba sebesar 0,215 kali dari total aset yang ada dalam perusahaan

tersebut. 

ROE pada perusahaan non indeks SKH memiliki  nilai  minimal 0,02 dan nilai
maksimal  sebesar  0,15  sedangakn rata  rata  ROE pada  perusahaan    non  indeks  SKH

memiliki nilai sebesar 0,0746. Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa rata rata perusahaan

dalam penelitian ini yang tidak masuk dalam indeks SKH memiliki laba sebesar 0,0746
kali dari total ekuitas pada 
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Dari tabel  4.2  menunjukan juga nilai  PER  pada perusahaan non  indeks SKH

dimana nilai minimum sebesar 5,45 dan nilai tertinggi sebesar 107,11 dengan rata rata

sebesar 22,9668. Hal ini menunjukan bahwa rata rata harga saham pada perusahaan non
indeks SKH sejumlah 22,9668 kali dari laba per lembar saham di perusahaan tersebut.

 4.2 Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan melihat  t  hitung dan probabilitas dari

hasil analisis yang telah dilakukan dengan alat uji statistik , dan independent sample t-test

dalam penelitian ini terdapat empat hipotesis yang akan diuji kebenarannya.
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         Tabel  4.3  adalah  hasil  olah  data  menggunakan  alat  uji  statistik  independent

 sample  t-test.  Pada nilai  NPM dan ROA menunjukan dibawah atau sama dengan 5%,
sedangkan   ROE dan  PER  menunjukan nilai signifikan diatas 5%. Jika demikian untuk

  NPM dan ROA baris yang dinilai  adalah  baris  ,  sedangkanequal  variances assumed

untuk ROE, dan PER  baris yang dilihat adalah baris  equal variances not assume. 
4.3 Pembahasan

    4.3.1 Terdapat  Perbedaan  Net  Profit  Margin  Antara  Perusahaan Indeks  SKH

dengan Perusahaan non Indeks SKH 
Tabel 4.3 menunjukan bahwa nilai Sig(2-tailed) pada NPM bernilai  0,000 nilai

                        tersebut  lebih  kecil  dari  pada  nilai  signifikan  yang  ditetapkan  yaitu  5%.  Hal  ini

menunjukan bahwa hipotesis yang diajukan diterima yaitu terdapat perbedaan nilai NPM
antara perusahaan yang masuk kedalam kategori  indeks SKH dengan perusahaan non

indeks SKH.

Pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa didalam penelitian ini rata rata
nilai NPM perusahaan yang masuk kedalam indeks SKH memiliki nilai yang lebih tinggi

yaitu 0,2580 sedangkan untuk perusahaan yang tidak masuk dalam kategori indeks SKH

                   memiliki  nilai  rata  rata  sebesar  0,1243.  Perusahaan  dalam  indeks  SKH  merupakan
                      perusahaan  perusahaan  yang  memiliki  kinerja  dan  tata  kelola  yang  baik.  Hal  ini

dibuktikan dengan beberapa seleksi yang dilakukan pada tahap seleksi. 
  Secara   tidak   langsug   nilai   PER   menggambarkan   laba   perusahaan.  ketika

perusahaan memiliki  nilai  PER yang positif  maka laba perusahaan pastinya juga akan

positif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam indeks SKH memiliki kinerja
laba yang baik. Ketika kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang baik, maka akan

berdampak pada rasio NPM, dimana rasio NPM ini merupkan gambaran dari kinerja laba

perusahaan.
 4.3.2 Terdapat Perbedaan Return on Asset Antara Perusahaan Indeks SKH 

dengan Perusahaan non Indeks SKH 

                 Nilai  Sig(2-tailed)  yang  dimiliki  oleh  ROA menunjukan  hasil  0,000.  Nilai
tersebut kurang dari  nilai  signifikansi yaitu  5% dengan demikian maka hipotesis yang

diajukan diterima, bahwa terdapat perbedaan ROA antara perusahaan dalam indeks SKH

dengan perusahaan non indeks SKH
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Terdapat tiga  kriteria  finanisal yang disyaratkan untuk perusahaan  perusahaan

yang masuk dalam indeks SKH. dimana salah satu syarat  tersebut adalah perusahaan

yang masuk dalam indeks SKH adalah perusahaan perusahaan yang memiliki nilai aset
lebih dari satu triliun. ROA adalah indikator seberapa besar  laba yang dapat dihasilkan

oleh perusahaan dari total  aset yang dimiliki.  Ketika perusahaan memiliki  laba  yang
tinggi, maka peluang perusahaan untuk memanfaatkan aset aset yang dimiliki juga lebih

tinggi. 

Dari tabel 4.1 dan 4.2 dapat membuktikan ketika perusahaaan dalam indeks SKH
memiliki kinerja laba yang lebih tinggi maka kinerja ROA yang dimiliki oleh perusahaan

dalam indeks SKH juga lebih tinggi dari perusahaan perusahaan yang tidak masuk dalam

kategori indeks SKH.
 4.3.3 Terdapat Perbedaan Return on Equity Antara Perusahaan Indeks SKH 

dengan Perusahaan non Indeks SKH 

Hasil  tabel analisis  statistic  menunjukan  bahwa nilai  Sig(2-tailed)  pada  ROE
menunjukan  angka  0,000.  Nilai  tersebut  menjelaskan bahwa  hipotesis  yang diajukan

 dalam penelitian  ini  diterima,  yaitu  nilai  ROE yang dimiliki  oleh  perusahaan dalam

indeks SKH berbeda dengan nilai ROE yang dimiliki perusahaan non indeks SKH.
Proksi ROE hampir memiliki  kriteria  yang sama dengan proksi  ROA. Ketika

perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi,  maka akan berdampak pula  pada

besarnya nilai  rasio ROE.   Melihat tabel 4.1 dan 4.2 didapatkan data bahwa rata  rata
perusahaan dalam kategori indeks SKH memiliki rata rata ROE 0,1520 dimana rata rata

tersebut lebih tingi dari pada perusahaan non indeks SKH yang memiliki rata rata sebesar

0,0746. Salah satu penyebab unggulnya nilai rata rata dari perusahaan indeks SKH adalah
           peusahaan   dalam   indeks   SKH   memiliki   kinerja   laba  yang  tinggi  sehingga  akan

memunculkan peluang perusahaan untuk menghasilkan laba yang besar dari total ekuitas
yang dimiliki.

 4.3.4 Terdapat Perbedaan Price Earning Ratio Antara Perusahaan Indeks SKH 
dengan Perusahaan non Indeks SKH 

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bawha nilai Sig(2-tailed) pada PER memiliki nilai
0,001 dengan kata lain nilai  tersebut lebih rendah dari nilai  signifikan yaitu 0,05 yang

artinya bahwa hipotesis yang diajukan diterima. 

                  Perusahaan  dalam  indeks  SKH  memiliki  salah  satu  kriteria  penilaian  yaitu
perusahaan yang memiliki nilai  PER positif  dan saham public lebih dari 10% . Hal ini

menunjukan bahwa perusahaan dalam indeks SKH memiliki tingkat kepercayaan dimata

masyarakat. Selain itu masyarakat juga lebih memilih perusahaan yang berkelanjutan dan
                kepedulian  sosial  yang  tinggi  terhadap  lingkungan  sekitar.  Kedua  hal  tersebut  juga

merupakan  tujuan dari  dibentuknya indeks  SKH.  sehingga pastinya  perusahaan yang

masuk dalam kategori indeks SKH memiliki kedua kriteria tersebut sehingga masyarakat
tertarik dalam menanamkan dana yang dimiliki.

Tak hanya itu perbedaan nilai PER ini juga cerminan dari laba perusaha, dalam

penelitian ini rata rata kinerja laba pada perusahaan indeks SKH memiliki nilai yang lebih
tinggi dari pada perusahaan yang tidak masuk dalam kategori indeks SKH.
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PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil uji statisti yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan dan kinerja pasar  antar perusahaan dalam
kelompok indeks SKH dengan kelompok perusahaan yang tidak masuk dalam kategori

indeks SKH. Proksi NPM, ROA, ROE, dan PER pada penelitian ini menunjukan bahwa

perusahaan kelompok indeks SKH memilikinilai yang lebih tinggi dari pada  perusahaan
yang tidak masuk dalam kelompok indeks SKH.

 5.2 Keterbatasan dan Saran 

Belumm ada penelitian yang sejenis dengan penelitian ini.  Saran yang diberikan
 adalah  Penelitian  selanjutnya  diharapkan  enambah  variabel  lain  misalnya  tata  kelola

         perusahaan  yang   dapat  diproksikan  dengan  kepemilikan   manajerial,  kepemilikan

institusinal, dan lain lain, variabel ini dapat dipilih karena perusahaan yang masuk dalam
indeks SKH adalah perusahaan perusahaan yang memiliki  kinerja yang baik dan GCG

yang baik pula.
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