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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perekonomian Indonesia dibangun untuk memajukan kesejahteraan umum 

seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ideologi 

ekonomi kerakyatan ini juga terlihat pada program pemerintahan periode 2014-

2019 dalam Nawacita yang memiliki sasaran untuk perbaikan ekonomi rakyat 

guna menciptakan kemandirian dan ketangguhan ekonomi. 

Pemerintah menyadari bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

merupakan pilar utama perekonomian Indonesia karena mampu bertahan saat 

krisis ekonomi pada tahun 1998. Para pelaku UMKM memiliki nilai dan 

keunggulan kompetitif di bidang usahanya yang terbukti membentuk suatu daya 

tahan bisnis yang kuat. UMKM merupakan unit bisnis yang sesuai dengan 

karakteristik bangsa karena mampu mengembangkan proses bisnis yang fleksibel 

dengan biaya yang rendah. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto 

Nasional atau PDB Nasional dan persentase pertumbuhannya selama tahun 2006 

hingga tahun 2013 disajikan pada Tabel 1.  

 
Tabel 1 Sumbangan PDB UMKM di Indonesia Tahun 2006-2013 

Tahun 
Sumbangan UMKM 

(miliar) 
Pertumbuhan 

(miliar) 
Persentase 

Pertumbuhan 

2006 1.032.573,90 - - 
2007 1.099.301,10 66.727,20 6,46% 
2008 1.165.753,20 66.452,10 6,04% 
2009 1.212.599,30 46 846,10 4,02% 
2010 1.282.571.80 69.972,50 5,77% 
2011 1.369.326,00 86.754,20 6,76% 
2012 1.451.460,20 82.134,20 6,00% 
2013 1.536.918,80 85.458,60 5,89% 

Rata-rata 504.344,90 5,85% 
Sumber : BPS dan Statistik UKM, diolah  

 

Bappenas (2016) menyatakan bahwa kapasitas UMKM di Indonesia untuk 

menyerap tenaga kerja terus mengalami peningkatan yaitu rata-rata sebesar 5,9 

persen. Pada tahun 2015, jumlah tenaga kerja UMKM mencapai lebih dari 132,3 

juta orang. Namun sebagian besar dari tenaga kerja UMKM (88,6 persen) masih 

merupakan tenaga kerja informal pada usaha-usaha berskala mikro. Peran dan 

kontribusi dari pelaku UMKM ini sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi 

secara nasional. Menurut sebarannya pada lingkup di seluruh Indonesia, pelaku 

UMKM memberikan perkiraan porsi sebesar 9 juta orang dalam penyerapan 

tenaga kerja. Nilai penyerapan tenaga kerja ini tentu turut berperan dalam 

mengurangi angka pengangguran di Indonesia.  

Menurut Bappenas (2016) jumlah UMKM pada tahun 2015 diperkirakan 

mencapai 60,7 juta unit dan sebagian besar merupakan usaha berskala mikro 

(98,73 persen). Pertumbuhan UMKM dalam periode 2011-2015 mencapai 2,4 

persen, dengan pertumbuhan terbesar terdapat pada usaha menengah yaitu sebesar 

8,7 persen. Nilai pertumbuhan tersebut disajikan pada Tabel 2. Pertumbuhan 
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usaha kecil dan menengah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 

usaha mikro pada lima tahun terakhir dapat menandakan adanya usaha yang naik 

kelas, di samping sebagai hasil dari peningkatan investasi pada skala menengah 

yang tercatat rata-rata sebesar 15,7 persen. 
 

Tabel 2 Perkembangan Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2006-2013 

Tahun  Jumlah UMKM Pertumbuhan Persentase 
2006 49.021.803 - - 
2007 50.145.800 1.123.997 2,29% 
2008 51.409.612 1.263.812 2,52% 
2009 52.764.603 1.354.991 2,64% 
2010 53.823.732 1.059.129 2,01% 
2011 55.206.444 1.382.712 2,57% 
2012 56.534.592 1.328.148 2,41% 
2013 57.895.721 1.361.129 2,41% 

Rata-rata     1.267.703 2,41% 
Sumber : Bappenas (2016) 

 

Pelaku UMKM di Indonesia mengambil posisi terbesar di sektor riil, antara 

lain perdagangan, pertanian, perhutanan, peternakan, komoditas pengolahan, dan 

kerajinan. Daya tahan UMKM tercipta karena dalam produksi barang dan jasa 

yang dihasilkan UMKM memiliki elastisitas permintaan terhadap pendapatan 

yang rendah. Hal ini menyebabkan permintaan barang dan jasa yang dihasilkan 

tidak menimbulkan pengaruh yang signifikan dari efek yang disebabkan oleh 

pendapatan rata-rata masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 

perekonomian Indonesia pada tahun 2012 mencatat pertumbuhan tinggi dan stabil 

sekitar 6,3 persen, atau tertinggi kedua di dunia setelah China. Dua terbesar yang 

menjadi penyebabnya yakni konsumsi dan investasi. Dari sisi konsumsi domestik, 

faktor penyebabnya yaitu meningkatnya daya beli dan tingkat keyakinan 

masyarakat terhadap produk. Dengan besar lingkup UMKM dan daya tahan yang 

dimiliki menjadikan UMKM sebagai salah satu sektor yang memiliki potensi 

untuk terus berkembang kedepannya.  

Aktivitas perekonomian di Indonesia belum didukung dengan kualitas yang 

baik. Penyebab hal tersebut yakni kinerja perekonomian belum diiringi oleh 

tingkat pemerataan. Beberapa faktor yang dapat mendukung perekonomian 

Indonesia antara lain pembangunan infrastruktur dan pendekatan pertumbuhan 

UMKM. Hal ini mendukung UMKM untuk menjadi salah satu langkah yang 

strategis dan penting untuk membangun perekonomian Nasional yang berkualitas 

dan berkelanjutan.  

Pertumbuhan UMKM yang memiliki potensi dan berkembang dengan pesat 

tentunya perlu untuk didukung dari berbagai pihak, salah satunya pemerintah. 

Dalam hal ini pemerintah seharusnya terus memberikan perhatian yang 

berkelanjutan pula terhadap pertumbuhan UMKM. Pertumbuhan UMKM juga 

diharapkan dapat memberikan dampak kondusif untuk perekonomian Nasional 

baik pada riil maupun finansial di Indonesia.  Pemerintah memberikan dukungan 

untuk meningkatkan usaha mikro dalam bentuk kebijakan program kredit UMKM 

baik melalui lembaga keuangan bank maupun non bank. Program kredit UMKM 

diharapkan dapat menstimulus munculnya UMKM baru atau mengembangkan 

UMKM yang sudah ada. 
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Peranan strategis UMKM menginisiasi pendirian PT. XYZ sebagai salah 

satu BUMN yang mengemban tugas khusus memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, 

Menengah dan Koperasi (UMKMK). Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan 

melalui penyelenggaraan jasa pembiayaan dan jasa manajemen, sebagai bagian 

dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan UMKMK, khususnya 

merupakan kontribusi terhadap riil. Tujuan dari pemberdayaan tersebut guna 

menunjang pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai prospek 

usaha dan mampu menciptakan lapangan kerja.  

Pemerintah memiliki program mengenai pemberdayaan ekonomi kerakyatan 

yang salah satunya didelegasikan melalui BUMN, dalam hal ini PT. XYZ adalah 

yang ditunjuk untuk melaksanakannya. Sasaran program tersebut adalah 

masyarakat pra-sejahtera dan UMKM untuk meningkatkan ekonominya dengan 

memberikan pembiayaan modal kerja dan pendampingan. Perusahaan lebih 

memfokuskan untuk memperluas jangkauan nasabah dari kalangan perempuan 

pra-sejahtera yang diharapkan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan 

keluarga. Pemfokusan nasabah tersebut dikarenakan karakteristik perempuan 

lebih disiplin, dapat dipercaya, jujur, dan telaten dalam mengelola keuangan. 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki tugas, salah satunya 

mempercepat akselerasi pengentasan kemiskinan. PT. XYZ didirikan oleh 

pemerintah sebagai upaya untuk memperkecil jurang kemiskinan. PT. XYZ 

bergerak aktif memberikan pembiayaan dan pemberdayaan kepada kelompok 

usaha mikro, kecil, dan menengah. Melalui pembiayaan dan berbagai program 

pendampingan, PT. XYZ dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dapat 

tumbuh bersama mencapai kesuksesan.  

Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) yang dimiliki PT. XYZ 

mendukung program pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja, pengentasan 

kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam 

memberdayakan dan membina sektor UMKM, PT. XYZ tidak hanya memberikan 

bantuan finansial, tetapi juga bantuan non-finansial berupa jasa manajemen, yang 

dikhususkan berupa bantuan teknis, pelatihan, konsultasi manajemen, 

pendampingan bagi manajemen UMKM, dan aktivitas lain. 

PT. XYZ memiliki beberapa layanan dalam pemberdayaan UMKM, antara 

lain Merekah dan Layanan Modal Mikro (LMM). LMM merupakan layanan 

pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil yang diluncurkan  pada Agustus 

2008. Unit ini merupakan bentuk terobosan bagi Perseroan karena penyaluran 

pembiayaannya dilakukan secara langsung, baik kepada perorangan maupun 

bidang usaha. Saat ini LMM telah dilengkapi dengan penyertaan pelatihan, jasa 

konsultasi, pendampingan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar 

bagi nasabah. Jumlah LMM sudah tersebar dalam 666 unit pembiayaan, dengan 

cakupan wilayah lebih dari 3.000 kecamatan di Indonesia. Layanan Merekah  

merupakan layanan pinjaman modal bagi perempuan pra-sejahtera yang akan 

membuka UMKM. Produk layanan yang diluncurkan pada 2015 ini telah 

dilengkapi dengan penyertaan pendampingan usaha. Pelayanan nasabah Merekah  

dilakukan secara berkelompok, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kredit 

macet atau Non Performing Loan (NPL) apabila terdapat anggota kelompok yang 

mengalami kendala dalam kegiatan usaha yang dimiliki. Selain itu, PT. XYZ 

merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang memiliki layanan pada program 

ultra microfinance yang memiliki pendampingan nasabah. Hal ini yang 
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membedakan PT. XYZ dengan lembaga keuangan lainnya seperti bank. PT. XYZ  

memiliki divisi Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) dan jasa manajemen. 

Divisi ini memberikan pendampingan dan pemberdayaan meliputi pemberian 

permodalan hingga program-program pelatihan dan pengembangan kapasitas 

pelaku usaha. Hingga akhir tahun 2016, PT. XYZ telah memiliki 257.096 nasabah 

LMM yang tersebar di 73 cabang dan 432.364 nasabah Merekah  yaitu perempuan 

pra-sejahtera yang tersebar di 372 cabang di berbagai wilayah Indonesia (PT. 

XYZ 2016). Jumlah nasabah akan terus meningkat seiring dengan target 

pemerintah yang menjadi tantangan tersendiri bagi PT. XYZ untuk 

memperbanyak nasabah dan memperluas jaringan dari layanan yang disediakan. 

Dalam melakukan kegiatan operasional bisnis, tentunya kebijakan atau 

strategi mengenai struktur modal juga memiliki peran penting. Menurut Zhang 

(2005), beberapa dimensi pada struktur modal antara lain jenis, komposisi dalam 

struktur modal, dan sumber. Jenis struktur modal terbagi menjadi tiga yakni 

ekuitas, utang, dan kuasi-ekuitas. Biaya (cost) masing-masing pembentuk struktur 

modal bisa berbeda. Hal ini disebabkan adanya keberterimaan risiko yang berbeda 

dari pemilik ekuitas maupun pemberi pinjaman. Penentuan struktur modal 

merupakan hal penting bagi perusahaan karena kesalahan dalam menentukan 

struktur modal akan mempunyai dampak yang luas pada perusahaan. Apabila 

perusahaan terlalu besar dalam menggunakan utang, maka beban tetap yang harus 

ditanggung perusahaan akan semakin meningkat. Keputusan struktur modal yang 

kurang tepat akan menimbulkan biaya modal yang tinggi, sedangkan keputusan 

struktur modal yang tepat akan dapat merendahkan biaya modal. 

PT. XYZ menggunakan beberapa jenis sumber pendanaan seperti program 

pemerintah, perbankan, dan pasar modal. Dalam penyediaan dana dari berbagai 

sumber, terdapat biaya yang muncul seperti biaya profisi dan admin, serta 

pembayaran kupon untuk obligasi maupun pembayaran bunga. Biaya yang 

muncul ini tentunya harus tetap dikontrol agar tidak menimbulkan biaya modal 

yang tinggi. Oleh karena itu, manajer keuangan perusahaan harus berhati-hati 

dalam menetapkan struktur modal sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan 

dan lebih unggul dalam menghadapi persaingan dalam bisnis. Perlu adanya 

penelitian untuk melihat pengaruh dari penggunaan struktur modal yang ada dan 

merumuskan komposi struktur modal yang baik agar perusahaan pada lingkup 

bisnis microfinance seperti PT. XYZ. 

 

 

Perumusan Masalah 

PT. XYZ sebagai salah satu Lembaga Keuangan Non Bank yang juga 

perusahaan BUMN memiliki pada bisnis microfinance pembiayaan UMK. Sejak 

berdiri pada tahun 1999 hingga saat ini PT. XYZ terus melakukan ekspansi 

market serta perluasan jaringan dan infrastruktur. Dalam anggaran dasar tercatat 

modal dasar sebesar Rp 1,2 triliun dan modal yang sudah ditempatkan sebesar Rp 

300 miliar. Ketersediaan dana segar untuk didistribusikan kepada nasabah 

merupakan salah satu unsur yang harus terpenuhi PT. XYZ sesuai proses 

bisnisnya.  Meskipun PT. XYZ merupakan salah satu BUMN namun belum 

mendapatkan dukungan penuh pemerintah baik dari sisi modal maupun capital. 

Hal ini menyebabkan PT. XYZ mengambil sumber pendanaan komersial dari 
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perbankan dan pasar modal untuk melakukan aktivitas bisnisnya. Keputusan 

tersebut menjadikan bunga pinjaman yang harus dibayarkan oleh nasabah menjadi 

tinggi, dan membuat PT. XYZ tidak kompetitif dibandingkan lembaga keuangan 

lainnya. 

Pada tahun 2016 PT. XYZ telah memiliki kantor cabang LMM dan 

Merekah  sebanyak 1.111 dengan jaringan layanan yang tersebar lebih dari 4.000 

kecamatan di seluruh Indonesia. Perusahaan menargetkan akan menambah 

setidaknya 728 kantor layanan Merekah dari sejumlah 372 kantor layanan yang 

sudah ada pada 2016 menjadi 1.100 pada tahun 2017. Fokus penambahan dan 

penguatan ini berada di beberapa wilayah, seperti Bengkulu, Kep. Riau, 

Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Papua Barat. Dari segi 

pembiayaan, PT. XYZ juga menargetkan penambahan nasabah Merekah hingga 2 

juta orang. Jumlah ini meningkat dari target 400 ribu nasabah pada tahun 2016. 

Pada tahun 2016, Program PKU telah berhasil melaksanakan total pelatihan bagi 

UMKM sebanyak 802 pelatihan yang melibatkan 28.013 pelaku Usaha Mikro dan 

Kecil nasabah LMM. Selanjutnya pada 2017, perusahaan membidik peningkatan 

jumlah pelatihan hingga 850 kali yang melibatkan 35.000 pelaku usaha (PT. XYZ 

2016). Dengan target jumlah nasabah 2017 sebesar 2 juta orang yang tercapai, 

pada tahun 2018 target nasabah naik menjadi 4 juta orang. Target penambahan 

jumlah kantor layanan dan jumlah nasabah yang menyebar di seluruh Indonesia 

tentunya membutuhkan modal untuk pembelian, penambahan modal kerja dan 

penambahan kredit UMK. 

Dalam pengambilan keputusan keuangan, penentuan struktur modal optimal 

merupakan bagian yang paling kompleks. Hal ini dikarenakan struktur 

permodalan mempunyai kaitan erat dengan beberapa dari keputusan keuangan. 

Keputusan struktur modal yang tidak optimal atau tidak tepat dapat 

mengakibatkan biaya tidak optimal atau tidak tepat, dapat menurunkan biaya atas 

penggunaan modal. Dalam rangka mendapatkan modal yang optimal, perusahaan 

harus mengetahui berapa besar biaya modal yang dikeluarkan perusahaan atas 

pengunaan modal tersebut. Karena struktur modal yang optimal berperan sebagai 

struktur modal yang dapat meminimalkan biaya modalnya. 

Penelitian mengenai pengaruh struktur modal sudah dilakukan di lingkup 

internasional maupun regional. Pada lingkup internasional, penelitian mengenai 

pengaruh struktur modal sudah dilakukan di India oleh Bubic dan Susak (2016) 

serta Taqi et al. (2016), Kundid (2012) di Kroasia, Johnson (2015) di Sub Sahara 

Afrika, Sekabira (2013) di Uganda, Ngo (2012) di Vietnam. Penelitian tersebut 

dilakukan di berbagai jenis lembaga baik pada lembaga microfinance maupun 

bank. Wameru dan Wanyoike (2016)  serta Osmond (2011) juga sudah melakukan 

penelitian mengenai pengaruh struktur modal di lembaga microfinance di Kenya.   

Dalam lingkup regional, penelitian struktur modal juga sudah dilakukan di 

berbagai jenis perusahaan seperti Marusya dan Magantar (2016), Violita dan 

Sulasmiyati (2017), Alima (2015), Fadhilah (2012), serta Haninun dan Angelina 

(2016). Penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan food and beverages, 

tobacco manufactures, industri tekstil dan garmen, pertambangan, maupun 

manufaktur. Adapun penelitian di perusahaan yang bergerak di bidang keuangan 

sudah dilakukan oleh Thalib (2016) pada bank dan Hasbi (2015) pada lembaga 

keuangan mikro Islam. 
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Kebutuhan dana PT. XYZ yang bergerak di bidang keuangan sebagai 

lembaga keuangan mikro saat ini dipenuhi oleh program pemerintah, perbankan, 

dan pasar modal.  Struktur modal PT. XYZ berbeda dengan lembaga keuangan 

bank yang mampu menghimpun dana masyarakat yang disebut dana pihak ketiga.  

PT. XYZ memiliki keterbatasan dalam menghimpun dana hanya pada liabilitas 

dan ekuitas perusahaan saja. Jumlah liabilitas pada Desember 2017 adalah sebesar 

Rp 8.620.067.936.826. Nilai liabilitas lebih besar dari ekuitas yang dimiliki PT. 

XYZ yang hanya mencapai Rp 1.805.711.316.658 (PT. XYZ 2017). 

Besarnya dominasi utang dalam struktur modal menjadikan tantangan PT. 

XYZ untuk mencapai target di tahun-tahun selanjutnya. PT. XYZ harus berhati-

hati dalam memenuhi kebutuhan modal, tidak hanya berdasarkan kepada 

kewajiban untuk ketersediaan dana saja. Oleh karena itu perlu studi pengaruh 

struktur modal untuk mengetahui jenis utang yang dapat meningkatkan 

keuntungan perusahaan dan sebagai landasan pemilihan jenis pendanaan yang 

baik digunakan oleh perusahaan. PT. XYZ juga perlu untuk menentukan strategi 

yang tepat agar tetap bertahan dalam industri keuangan non bank di bisnis 

microfinance. Penelitian mengenai strategi perusahaan non bank di binis 

microfinance serta pengaruh struktur modal dengan jenis pendanaan tersebut 

belum dilakukan sehingga muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana perkembangan capital structure untuk perusahaan microfinance 

PT. XYZ ? 

2. Bagaimana pengaruh dan dampak dari jenis sumber-sumber pendanaan yang 

digunakan terhadap sustainable PT. XYZ ? 

3.  Bagaimana strategi perusahaan di keuangan non bank PT. XYZ pada bisnis 

microfinance ? 

 

  

Tujuan Penelitian 

Mengacu pada perumusan masalah seperti yang telah diuraikan di atas, 

maka tujuan penelitian ini antara lain : 

1. Menganalisis perkembangan capital structure pada perusahaan microfinance 

PT. XYZ.  

2. Menganalisis pengaruh dan dampak dari jenis sumber-sumber pendanaan 

yang digunakan terhadap sustainable PT. XYZ.  

3.   Menentukan strategi perusahaan di keuangan non bank PT. XYZ pada bisnis 

microfinance.  

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak 

yang terkait yaitu: 

1. Bagi pelaku bisnis, dalam penelitian ini PT. XYZ diharapkan mendapatkan 

modal usaha dengan struktur terbaik sehingga mendapatkan return yang 

maksimal. 

2. Bagi pelaku UMKM mendapatkan pembiayaan untuk modal usaha dengan 

bunga yang kompetitif serta pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan 
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pendampingan. Harapannya UMKM dapat menjalankan bisnis secara 

berkelanjutan dan dapat tumbuh meningkat dari sisi kualitas, skala, market, 

serta profitabilitas.  

3. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan data dan informasi lebih 

mendalam mengenai bisnis microfinance dan pelaku UMKM dari 7ias7a riil 

dan finansial sehingga membantu meningkatkan perekonomian nasional dan 

mengurangi pengangguran. 

4. Bagi akademisi dan peneliti, dengan penelitian ini harapannya dapat 

memberikan output data dan informasi dari evaluasi teori dan metode yang 

dipakai untuk melihat bisnis microfinance dan pelaku UMKM dari perspektif 

pendanaan modal kerja yang terbaik. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini yaitu pada struktur modal di lembaga keuangan 

non bank dengan sumber berupa laporan keuangan audited PT. XYZ selama 

periode tahun 2013-2017. Komparasi antara sumber pendanaan dilakukan untuk 

melihat mana sumber pendanaan dengan proporsi yang terbaik untuk bisnis 

microfinance menggunakan weighted of average cost of capital (WACC). Selain 

itu juga terdapat komparasi antara sumber pendanaan menggunakan weighted of 

average cost of borrowing (WACOB). Penelitian ini juga melakukan perumusan 

strategi  perusahaan menggunakan Quantitative Strategic Planning Matrix atau 

QSPM. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Microfinance 

Lembaga microfinance adalah lembaga keuangan non bank yang 

menyediakan layanan dalam sektor keuangan kepada pengusaha mikro 

perorangan yang tidak memiliki badan hukum secara berkelanjutan. Lembaga 

keuangan ini membantu dalam penyediaan dana sebagai kebutuhan modal bagi 

pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan pinjaman modal dari perbankan. 

Tantangan yang dihadapi dari lembaga keuangan non bank adalah sumber-sumber 

pendanaan. Hal ini bersifat penting karena bisnis yang dilakukan adalah 

pembiayaan modal kerja, sehingga secara taktis dana segar harus selalu tersedia. 

Oleh karena itu dibutuhkan improvement dan teknik dalam pengadaan pendanaan 

dan pengelolaannya. Adanya keterkaitan dengan pihak ketiga sebagai funding dan 

pelaku UMKM sebagai nasabah menyebabkan perlunya improvement dan teknik 

tersebut. Dalam hal ini pihak ketiga yang bisa dijadikan sumber pendanaan adalah 

perbankan dan pasar modal. 

 

 




