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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan hasil replikasi dari

penelitian yang telah ada sebelumnya.  Penelitian terdahulu tersebut kemudian

dijadikan sebagai acuan pustaka.

Suharli dan Oktorina (SNA VIII Solo, 2005) meneliti bagaimana

memprediksi tingkat pengembalian investasi pada equity securities melalui rasio

profitabilitas, likuiditas, dan hutang pada perusahaan publik di Jakarta.  Penelitian

tersebut menyatakan bahwa tingkat pengembalian investasi berupa dividen bagi

investor dapat diprediksi melalui rasio profitabilitas, likuiditas, dan leverage

(hutang) dari perusahaan investee. Tingkat profitabilitas dan likuiditas memiliki

hubungan yang searah/positif dengan kebijakan dividen, sehingga semakin tinggi

tingkat profitabilitas dan likuiditas maka semakin besar dividen yang dibagikan

oleh investee kepada investor, begitupula sebaliknya. Sedangkan, tingkat leverage

memiliki hubungan negatif/tidak searah dengan kebijakan dividen sehingga

semakin tinggi tingkat leverage maka dividen yang dibagikan semakin

kecil/rendah.  Tingkat profitabilitas dan likuiditas perusahaan investee dapat

berhubungan positif dengan tingkat pengembalian investasi berupa dividen bagi

investor karena profitabilitas menunjukkan tingkat keberhasilan perusahaan

memperoleh keuntungan dan likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan

melunasi hutang jangka pendek dan mendanai aktivitas operasional sehingga

perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas dan likuiditas yang tinggi
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memampukan perusahaan tersebut membagikan dividen kepada investor dalam

jumlah yang tinggi pula. Sedangkan, tingkat leverage perusahaan investee

berhubungan negatif dengan tingkat pengembalian investasi berupa dividen bagi

investor karena tingkat leverage menunjukkan bahwa investee melunasi

kewajibannya dari laba yang ada sehingga dividen yang dibagikan ke investor

menjadi kecil.

Itan dan Syakhroza (2003) meneliti pengaruh kinerja keuangan terhadap

harga saham perusahaan yang termasuk dalam LQ45 di BEJ tahun 1997-2001.

penelitian ini dilakukan pada perusahaan LQ45 yang listing di BEJ, yang telah

mengeluarkan laporan keuangan yang telah diaudit tahun 1997-2001, kecuali tiga

perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan unaudited tahun 2000 dan 2001.

Terhadap 37 perusahaan yang kemudian dilakukan  pengujian variabel

menggunakan regresi linier berganda dengan harga saham sebagai variabel terikat

dan rasio keuangan DER, ROA, ROE, NPM, OPM, PER dan PBV sebagai

variabel bebas hasil penilitian ini yaitu:

1. Variable ROE (model pooling), OPM (model 1997), NPM dan OPM

(model 2001), ROE (model rata-rata), dan ROE (model non sektor industri

barang konsumsi) yang menyimpang dari dugaan awal, sementara yang

lain sesuai dengan dugaan awal dalam hal arah dan hubungan (sifat

pengaruh) untuk variable yang diterima.

2. Variable yang paling berpengaruh terhadap harga saham untuk masing-

masing model adalah adalah PBV (model pooling), PBV (model 1997),

PBV (model 1998) ROA (model 1999), ROA (model 2000), ROA (model

2001), PBV (model rata-rata), PBV (model sektor industri barang
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konsumsi), PBV (model perusahaan besar), dan ROA (model perusahaan

kecil).

3. koefisien determinasi terbesar adalah pada model sektor industri barang

konsumsi (99,3%).

Haryono dan Sugiharto (2003) meneliti pengaruh rasio profitabilitas

terhadap harga saham pada perusahaan minuman di BEJ tahun 2000-2001, rasio

keuangan yang digunakan adalah Pengembalian Asset (PA), Pengembalian

Ekuitas (PE), dan Margin Keuntungan Bersih (MKB) sebagai variable bebas.

Hasil penelitian menunjukan bahwa rasio PA berpengaruh signifikan terhadap

harga saham

Sulaiman (2008) meneliti pengaruh kinerja keuangan terhadap return

saham pada perusahaan manufaktur di BEJ tahun 2003-2005. Rasio keuangan

yang digunakan adalah EPS, PBV, CR, FL, TATO, ROI dan ROE sebagai

variabel bebas dan return sebagai variable terikatnya. Sampel penelitian yang

digunakan adalah 25 perusahaan go public yang membagikan deviden tunai

selama tahun 2003-2005. Hasil penelitian ini menunjukkan hanya variable FL

berpengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan secara simultan tidak

berpengaruh signifikan terhadap return saham.

2.2. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal merupakan sarana pembentuk moda dan akumulasi dana yang

diarahkan, unyuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengarahan dana

guna menunjang pembiayaan pembangunan nasional.
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Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrument

keuangan jangka panjang yang bias diperjual belikan, baik dalam bentuk hutang

(obligasi) ataupun modal sendiri (saham).

Menurut Kamaruddin (2004; 18), ada tiga definisi pasar modal :

1. Definisi yang luas

Pasar modal adalah kebutuhan system keuangan yang terorganisasi

termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang

keuangan, serta surat-surat berharga/klaim, jangka panjang dan jangka

pendek, primer dan yang tidak langsung.

2. Definisi dalam arti menengah

Pasar modal adalah semua pasar yang terorganisasi dan lembaga-

lembaga yang memperdagangkan warkat-warka kredit (biasanya yang

berjangka waktu lebih dari satu tahun) termasuk saham-saham,

obligasi, pinjaman berjangka hipotek, dan tabungan serta deposito

berjangka.

3. Definisi dalam arti sempit

Pasar mdal adalah tempat pasar terorganisasi yang memperdagangkan

saham-saham dan obligasi dengan memakai jasa makelar, komisionr

dan para underwriter.

Menurut Sundjaja dan Inge Barlian (2003; 421),  pengertian pasar modal

terbagi menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas :
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1. Dalam arti sempit

Pasar modal merupakan kegiatan yang mempertemukan penjual dan

pembeli dana jangka panjang.

2. Dalam arti luas

a. Pasar modal adalah keseluruhan system keuangan yang

terorganisasi termasuk bank-bank komersial dan semua perantara

di bidang keuangan serta surat-surat berharga jangka panjang dan

pendek.

b. Pasar Modal adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-

lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit termasuk

saham, obligasi, hipotek, dan tabungan serta deposito berjangka.

Pengertian pasar modal lebih spesifik lagi tercantum di dalam Undang-

Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995 pasal 1 angka 13 :

“Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran

umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang

diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”

Dari penjelasan diatas mengenai definisi pasar modal, penulis dapat

menyimpulkan bahwa pasar modal adalah suatu pasar yang merupakan sumber

utama bagi perusahaan yang membutuhkan dana dalam jumlah yang sangat besar

atau juga tempat yang mempertemukan dua kelompok yang saling berhadapan

dengan kepentingan saling mengisi, yakni emiten yang menerbitkan saham atau

obligasi dan pemodal (investor) yang membeli saham atau obligasi tersebut untuk

kepentingan jangka menengah atau panjang kedua elah pihak.  Serta dijadikan
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tempat terjadinya transaksi permintaan dan penawaran dari dana jangka menengah

atau jangka panjang tersebut.

Di Indonesia, pasar modal lebih dikenal dengan istilah bursa efek (stock

exchange).  Bursa efek adalah lembaga perusahaan yang menyelenggarakan atau

menyediakan fasilitas sistem (pasar) untuk mempertemukan penawaran jual dan

beli efek antar berbagai perusahaan atau perorangan yang terlibat dengan tujuan

memperdagangkan efek perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek.

Tugas bursa efek menurut Hendy & Tjiptono (2001; 17) adalah :

1. Menyediakan sarana pedagangan efek

2. Mengupayakan likuiditas instrument yaitu mengalirnya dana secara

cepat pada efek-efek yang terjual.

3. Menyebarluaskan informasi bursa ke seluruh lapisan masyarakat.

4. Memasyarakatkan pasar modal, untuk menarik calon investor dan

perusahaan yang go public.

5. Menciptakan instrument dan jasa baru

6. Membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa.

2.3. Tingkat Pengembalian Investasi

Konsep risiko tidak terlepas kaitannya dengan return, karena investor

selalu mengharapkan tingkat return yang sesuai atas setiap risiko investasi yang

dihadapinya. Gitman (2006:226) menyatakan bahwa ”The return is the total gain

or loss experienced on investment over a given period of time, calculated by

dividing the assets’s cash distributions during the period, plus change in value, by

its beginning of period investment value”. Return saham adalah penghasilan yang
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diperoleh selama periode investasi per sejumlah dana yang diinvestasikan dalam

bentuk saham (Bodie, 1998). Secara praktis, tingkat pengembalian suatu investasi

adalah persentase penghasilan total selama periode inventasi dibandingkan harga

beli investasi tersebut. Menurut Brigham et al. (1999:192), pengertian dari return

adalah “measure the financial performance of an investment”. Horne &

Wachoviz (1998:26) mendefinisikan return sebagai:“Return as benefit which

related with owner that includes cash dividend last year which is paid, together

with market cost appreciation or capital gain which is realization in the end of the

year”. Menurut Jones (2000:124) “return is yield dan capital gain (loss)”:

a. Yield, yaitu cash flow yang dibayarkan secara periodik kepada pemegang saham

(dalam bentuk dividen),

b. Capital gain (loss), yaitu selisih antara harga saham pada saat pembelian

dengan harga saham pada saat penjualan.

Hal tersebut diperkuat oleh Corrado dan Jordan (2000:5) yang menyatakan

bahwa ”Return from investment security is cash flow and capital gain/loss”.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan, dapat diambil kesimpulan return

saham adalah keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan saham investor atas

investasi yang dilakukannya, yang terdiri dari dividen dan capital gain/loss.

Dividen merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang

saham dalam suatu periodik tertentu. Capital gain/loss dalam suatu periode

merupakan selisih antara harga saham semula (awal periode dengan harganya di

akhir periode). Bila harga saham pada akhir periode lebih tinggi dari harga

awalnya, maka dikatakan investor memperoleh capital gain, sedangkan bila yang

terjadi sebaliknya maka investor dikatakan memperoleh capital loss.



17

Menurut Jogiyanto (2003:109) return saham dibedakan menjadi dua:

a. Return realisasi merupakan return yang telah terjadi,

b. Return ekspektasi merupakan return yang diharapkan akan diperoleh oleh

investor di masa yang akan datang.

Berdasarkan pengertian return, bahwa return suatu saham adalah hasil yang

diperoleh dari investasi dengan cara menghitung selisih harga saham periode

berjalan dengan periode sebelumnya dengan mengabaikan dividen, maka dapat

ditulis rumus (Ross et al., 2003: 238):

Ri = Return saham

Pt = Harga saham pada periode t

Pt-1 = Harga saham pada periode t-1

2.4. Rasio Pasar

Rasio Pasar (Market Ratio) atau rasio saham adalah rasio yang digunakan untuk

mengukur nilai saham. Rasio Pasar antara lain Price to Earning Ratio (PER) dan

Price to Book Value (PBV).

2.4.1. Price to Earning Ratio (PER)

Price to Earning Ratio (PER) merupakan salah satu rasio keuangan

perusahaan yang dapat mempengaruhi harga saham lebih dominan

dibanding EPS. Oleh karena itu dalam analisis mengenai pergerakan harga

saham, pertimbangan tentang PER sangat penting. Terlebih dalam jangka

panjang, PER lebih volatile dibanding EPS. Ketidakstabilan PER
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disebabkan oleh adanya perubahan required rate of return (k) dan gowth

rate of dividend (g). Semakin besar kepercayaan investor terhadap masa

depan perusahaan”. (Iskandar Z. Alwi, 2003: 75).

Salah satu pendekatan yang menggunakan nilai earnings

untukmemperkirakan nilai instrinsik, adalah pendekatan PER, atau disebut

juga pendekatan earnings multiplier. PER saham dapat dihitung dengan

formula :

Atau :

Satu faktor yang mempengaruhi PER adalah pertumbuhan deviden

(yang berarti juga laba). Semakin tinggi pertumbuhan deviden semakin

tinggi PER apabila faktor-faktor yang lain sama. Perusahaan yng berada

dalam industri yang pada tahap pertumbuhan (growing stage) akan

mempunyai PER yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang

berada pada industri yang sudah mapan. Apabila perusahaan mempunyai

nilai PER yang tinggi akan menjadi daya tarik investor untuk membeli.

Sehingga permintaan saham tersebut akan naik, hal ini akan mendorong

harga saham akan naik. Oleh karena itu dapat disimpulkan semakin tinggi

PER semakin tinggi tingkat kepercayaan investor terhadap masa depan

perusahaan dilihat dari pertumbuhan perusahaan tersebut, maka akan

mendorong harga saham naik. Tetapi hal ini tentunya akan dilihat dari
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kinerja perusahaan dari periode ke periode, jika kinerjanya semakin

sempurna, maka PER yang tinggi pada perusahaan tersebut akan

mengalami peningkatan di periode yang akan datang.

2.4.2. Price to Book Value (PBV)

Menurut Iskandar (2003) bahwa Price to Book Value atau PBV

menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu

perusahaan. Makin tinggi ratio ini, berarti pasar percaya akan prospek

perusahaan tersebut.

Nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada

saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar, yaitu oleh permintaan dan

penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Nilai buku (book

value) per lembar saham menunjukkan aktiva bersih (net assets) yang

dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham,

karena aktiva bersih adalah sama dengan total equitas pemegang saham.

Sehingga nilai buku perlembar saham adalah total equitas dibagi dengan

jumlah saham yang beredar. Nilai Buku (BV) dihitung dengan formula:

Total Equity
BV =

Jumlah Saham Beredar

Sehubungan dengan hal tersebut, Price Book Value (PBV) sebagai

pengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya dapat

dirumuskan sebagai berikut :

Harga Pasar Saham
PBV =

Nilai Buku Per Lembar Saham
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Untuk perusahaan yang berjalan baik, umumnya ratio PBV

mencapai di atas satu, yang menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih

besar dari pada nilai bukunya. Semakin tinggi ratio PBV semakin tinggi

perusahaan dinilai oleh pemodal relatif dibandingkan dengan dana yang

telah ditanamkan di perusahaan. Oleh karena itu dapat disimpulkan

semakin tinggi PBV semakin tinggi tingkat kepercayaan pasar terhadap

prospek perusahaan, maka akan menjadi daya tarik bagi investor untuk

membelinya. Sehingga permintaan akan saham tersebut akan naik,

kemudian mendorong harga saham naik.

2.5. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas (leverage ratio) merupakan rasio yang mengukur sejauh

mana perusahaan dibiayai dengan hutang.

2.5.1. Debt Equity Ratio (DER)

Debt to equity ratio merupakan rasio antara total hutang ( total

debts ) baik hutang jangka pendek (current liability) dan hutang jangka

panjang (long term debt) terhadap ekuitas perusahaan. DER atau rasio

atas modal ini menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat

menutupi hutang-hutang kepada pihak luar.  Sawir (2001:13) menyatakan

bahwa debt to equity ratio adalah menggambarkan proporsi antara

kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki

Rasio ini merefleksikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi

seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh sebagian dari modal sendiri

yang digunakan untuk melunasi hutang. Hal ini akan nampak apabila DER
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ini semakin rendah rasionya, maka kemampuan perusahaan untuk

membayar kewajibannya akan semakin baik dan begitu juga sebaliknya.

DER =

2.6. Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan kemampuan dan sumber yang

dimiliki. Menurut Ang (1997) rasio profitabilitas terdiri dari tujuh rasio dan dari

ke tujuh rasio profitabilitas tersebut ada 2 rasio yang berkaitan dengan efisiensi

perusahaan dalam menghasilkan laba, yaitu Return On Assets (ROA) dan Return

On Equity (ROE).

2.6.1. Return On Assets (ROA)

Return On Assets (ROA) merupakan kemampuan perusahaan

menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan (Setiawan,2004:231).

Nilai ROA yang semakin tinggi menunjukkan suatu perusahaan semakin

efisien dalam memanfaatkan aktivanya untuk memperoleh laba, sehingga

nilai perusahaan meningkat (Brigham, 2001). Jadi semakin tinggi nilai

ROA menunjukkan kinerja keuangan perusahaan semakin baik. ROA

secara matematis dirumuskan sebagai berikut :

NIAT
ROA (%) = x 100%

Total Assets

NIAT = Net Income After Tax (laba bersih sesudah pajak).

Total Hutang

Total Ekuitas
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Tot. Assets = Total Aset perusahaan pada periode laporan akhir tahun

2.6.2. Return On Equity(ROE)

Pengembalian modal perusahaan (ROE) merupakan salah satu

ukuran yang dipakai untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Menurut

Walsh (2004: 56) kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu ukuran

yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

pengembalian atas modal yang ditanamkan pemilik saham. Pengembalian

modal perusahaan merupakan ukuran seberapa besar laba yang dihasilkan

atas seluruh investasi dalam modal yang dilakukan oleh pemilik modal

perusahaan.

ROE merupakan salah satu rasio dalam profitabilitas yang

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan

laba dari setiap modal yang ditanamkan pemilik perusahaan.

Pengembalian atas ekuitas/modal sendiri dihitung dengan membandingkan

antara laba bersih terhadap ekuitas perusahaan. Formula yang digunakan

untuk melakukan perhitungan return on equity (ROE) adalah sebagai

berikut:

NIAT
ROE (%) = x 100%

Equity

NIAT = Net Income After Tax (laba bersih sesudah pajak)

Equity = Total modal sendiri.

Laba yang dihasilkan atas investasi berbentuk modal perusahaan

dalam rasio keuangan yang dikenal return on equity atau ROE mengukur

pengembalian absolut yang akan diberikan perusahaan kepada para
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pemegang saham atau pemilik perusahaan (Walsh, 2004: 57). ROE yang

semakin tinggi menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan pemilik

perusahaan menghasilkan return saham yang semakin tinggi.

2.7. Perumusan Hipotesis

Dengan memperhatikan teori dan bukti-bukti empiris tersebut diatas,

maka dirumuskanlah hipotesis sebagai berikut :

1. Price Earning Ratio (PER)

Price Earning Ratio (PER) adalah rasio yang menunjukkan

pergerakan harga saham, pertimbangan PER sangat penting dalam

penentuan keputusan investasi, terlebih dalam jangka panjang. Semakin

tinggi PER maka akan semakin tinggi pula harga saham, yang

menunjukkan bahwa kinerja perusahaan juga baik, sehingga akan

didapatkan return yang tinggi.  Berdasarkan teori tersebut dirumuskan

hipotesis :

H1  : Rasio Pasar yang berupa PER pada Perusahaan

berpengaruh signifikan terhadap Tingkat

Pengembalian Investasi berupa Return Saham.

2. Price to Book Value (PBV)

Price to Book Value (PBV) menunjukkan efesiensi perusahaan

melalui harga pasar saham terhadap nilai buku perusahaan  Jika PBV

tinggi maka harga saham mahal (overvalue) sehingga investor akan

cenderung menjual sahamnya, dan sebaliknya jika nilai PBV rendah maka



24

harga saham akan menjadi lebih murah dibanding dengan nilai bukunya

(Undervalue) sehingga investor akan cenderung menjual sahamnya.

Penelitian Itan dan Syakhroza (2003) juga telah membuktikan bahwa PER

berpengaruh signifikan terhadap naik turunnya harga saham.  .

Berdasarkan teori ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Rasio Pasar yang berupa PBV pada Perusahaan

berpengaruh signifikan terhadap Tingkat

Pengembalian Investasi Berupa Return Saham.

3. Debt to Equity Ratio (DER)

Debt to equity ratio menggambarkan perbandingan antara total

utang dengan total ekuitas perusahaan yang digunakan sebagai sumber

pendanaan usaha. Semakin besar debt to equity ratio mencerminkan

kinerja perusahaan yang buruk, dikarenakan perusahaan banyak

memanfaatkan hutang sebagai pendanaan usahanya, sehingga

mengakibatkan semakin besar resiko yang harus ditanggung investor.

Investor akan menghindari pembelian saham perusahaan tersebut,

sehingga dikatakan debt to equity ratio akan berpengaruh negatif terhadap

harga saham.

Kreditur jangka panjang lebih menyukai rasio DER yang kecil

karena semakin kecil DER semakin baik kemampuan perusahaan untuk

bertahan dalam kondisi yang buruk dan tetap dapan memenuhi

kewajibannya kepada kreditor (Warren et al., 2005 : 28), secara tidak

langsung akan mempengaruhi peningkatan return saham bagi pemilik

modal. Penelittian Itan dan Sykhroza (2003) membuktikan bahwa Debt
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Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan

uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis

H3 : Rasio Solvabilitas yang berupa DER pada Perusahaan

berpengaruh signifikan terhadap Tingkat

Pengembalian Investasi Berupa Return Saham

4. Return On Assets (ROA)

Return On Assets (ROA) adalah rasio yang menunjukkan

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan

oleh perusahaan.  Nilai ROA yang semakin tinggi menunjukkan suatu

perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan aktivanya untuk

memperoleh laba.  Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan

hipotesis :

H4 : Rasio Profitabilitas yang berupa ROA pada Perusahaan

berpengaruh signifikan terhadap Tingkat

Pengembalian Investasi Berupa Return Saham.

5. Return On Equity (ROE)

Return On Equity (ROE) adalah rasio yang menunjukkan

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih untuk

pengembalian ekuitas pemegang saham dan rasio yang digunakan untuk

mengukur tingkat profitabilitas dari ekuitas (Sunjaya dan Berlian,

2003:146). Semakin tinggi ROE semakin tinggi pula perubahan harga

saham karena besarnya ROE memberikan indikasi bahwa pengembalian

yang akan diterima investor tinggi. Dalam penelitian Itan dan   (2003)

menyatakan bahwa harga saham memiliki kepekaan terhadap perubahan
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ROE. Berdasarkan alasan teoritis ini, maka dirumuskan hipotesis sebagai

berikut:

H5 : Rasio Profitabilitas yang berupa ROE pada Perusahaan

berpengaruh signifikan terhadap Tingkat

Pengembalian Investasi Berupa Return Saham.

Dengan demikian kelima hipotesa tersebut dapat dirumuskan sebagai

berikut :

Gambar 1.
Flowchart perumusan hipotesis
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