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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskriptif Sampel Penelitian  

Bab ini akan membahas tahap-tahap dan pengelolaan data yang kemudian 

akan dianalisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan 

keuangan perusahaan manufaktur sub sektor pertambangan yang terdaftar di BEI 

periode 2013-2018. Jumlah perusahaan yang akan diteliti adalah sebanyak 7 

perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 4. 1 

Sampel Penelitian 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 

1 ASII PT Astra International Tbk 

2 AUTO PT Astra otoparts Tbk 

3 BOLT PT Garuda Metalindo Tbk 

4 GJTL PT Gajah Tunggal Tbk 

5 IMAS PT Indomobil Sukses Internasional Tbk 

6 INDS PT Indospring Tbk 

7 SMSM PT Selamat Sempurna Tbk 

               Sumber: www.idx.co.id,   

4.2 Analisis Data 

Untuk menguji pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang dan 

Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas perusahaan digunakan analisis 

regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi 5%. Untuk memenuhi syarat 

model regresi yang baik perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yaitu uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi dan 

dilakukan pengujian hipotesis. 

28 
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4.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku umum atau generalisasi. Statistik deskriptif menjelaskan nilai rata-

rata (mean) dari data, standar deviasi yang digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar data yang berkaitan bervariasi dengan rata-rata, kemudian 

nilai minimum, yaitu nilai terkecil dari data yang diteliti dan maksimum, 

yaitu nilai terbesar dari data yang diteliti. 

Pengujian statistik deskriptif penelitian ini dalapat dilihat dalam table 

berikut: 

Tabel 4. 2 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Profitabilitas 42 ,49 4,62 2,0583 1,06929 

Nilai Prusahaan 42 ,00 5,26 ,7162 ,89221 

Kebijakan Deviden 42 ,00 4,62 ,4934 ,96792 

Harga Saham 42 ,49 4,62 2,0588 1,06897 

Valid N (listwise) 42     

       Sumber : Output IBM SPSS 20 

Berdasarkan tabel jumlah unit (N) yang digunakan penelitian ini adalah 

sebanyak 42. Jumlah tersebut merupakan total data penelitian yang terdiri dari 

6 tahun pengamatan mulai dari 2013-2018, yang setiap tahunnya terdiri dari 7 

perusahaan sektor pertambangan yang dijadikan sampel penelitian. Variabel 

dependen atau variabel tetap dalam penelitian ini adalah Harga Saham. 

Sedangkan variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini 
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adalah Profitabilitas, Nilai Perusahaan dan Kebiakan Deviden. Penjelasan 

hasil penelitian statistik deskriptif masing-masing variabel dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Harga Saham 

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel , didapatkan informasi 

bahwa profitabilitas memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 0,49. 

Sedangkan nilai tertinggi (maximum) sebesar 4,62. Nilai rata-rata (mean) 

sebesar 2,0588 dengan standar deviasi sebesar 1,06897. Nilai standar 

deviasi lebih besar daripada mean berarti adanya sebaran data yang besar 

dan cenderung heterogen/tidak sejenis. 

2. Profitabilitas 

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel , didapatkan informasi 

bahwa perputaran kas memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 0,49. 

Sedangkan nilai tertinggi (maximum) sebesar 4,62. Nilai rata-rata (mean) 

sebesar 2,0583 dengan standar deviasi sebesar 1,06929. Nilai standar 

deviasi lebih besar daripada mean berarti adanya sebaran data yang besar 

dan cenderung heterogen/tidak sejenis. 

3. Nilai Perusahaan 

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel , didapatkan informasi 

bahwa perputaran piutang memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 0,00. 

Sedangkan nilai tertinggi (maximum) sebesar 5,26. Nilai rata-rata (mean) 

sebesar 0,7162 dengan standar deviasi sebesar 0,89221. Nilai standar 
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deviasi lebih besar daripada mean berarti adanya sebaran data yang besar 

dan cenderung heterogen/tidak sejenis. 

4. Kebijakan Deviden 

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel , didapatkan informasi 

bahwa perputaran persediaan memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 

0,00. Sedangkan nilai tertinggi (maximum) sebesar 1,35. Nilai rata-rata 

(mean) sebesar 0,1439 dengan standar deviasi sebesar 0,26172. Nilai 

standar deviasi lebih besar daripada mean berarti adanya sebaran data yang 

besar dan cenderung heterogen/tidak sejenis. 

4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

4.2.2.1  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 

2013). Menurut Ghozali (2013:160) cara untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak yakni dengan melakukan uji Kolmogrov-

Smirnov dua arah menggunakan tingkat kepercayaan 5 persen. Apabila hasil 

signifikansi >0,05 maka data terdistribusi normal, sedangkan apabila hasil 

signifikansi <0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Model regresi yang 

baik adalah yang terdistribusi normal atau mendekati normal. Hasil uji 

normalitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel dan gambar  pp-plot 

sebagai berikut: 
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Tabel 4. 3 

Uji normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 42 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation ,03112430 

Most Extreme Differences 

Absolute ,153 

Positive ,112 

Negative -,153 

Kolmogorov-Smirnov Z ,990 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,281 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Output IBM SPSS 20 

 
Hasil uji normalitas dengan outlier menunjukan signifikansi 0,281 

dengan probabilitas lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukan data memiliki 

distribusi normal. 

Gambar 4. 1 

Uji Normalitas Normal P-P Plot 

 
Sumber : Output IBM SPSS 20 
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Gambar pp-plot diatas menunjukan titik-titik yang mendekati garis 

ordinal. Titik-titik yang mendekati garis ordinal mengandung arti data 

memiliki distribusi normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

penelitian telah terdistribusi normal. 

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali,2013:105). 

Menurut Ghozali (2013), untuk menguji multikolinearitas dapat dilakukan 

dengan cara melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) masing-masing 

variabel independen. Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka 

dapat disimpulkan data penelitian bebas dari gejala multikolinearitas. 

Tabel 4. 4 

Uji multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

Profitabilitas ,904 1,106 

Nilai Perusahaan ,831 1,203 

Kebijakan Deviden ,913 1,096 

a. Dependent Variable: Profitabilitas 

Sumber : Output IBM SPSS 20 

 
Tabel menunjukan bahwa tidak terdapat multikolineritas antara variabel 

independen pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini 

dapat dilihat dari masing-masing nilai tolerance variabel yang nilainya lebih 

besar dari 0,10 dan masing-masing nilai FIV kurang dari 10. Hal ini 

menunjukan tidak terjadi multikolineritas. 
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4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskesdastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). 

Gambar 4. 2 

Uji Heteroskedastisitas 

 
           Sumber : Output IBM SPSS 20 

 

Berdasarkan grafik Scatterplot diatas menunjukkan bahwa tidak 

terdapat pola yang jelas, serta titik titiknya menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disipulkan bahwa data dalam 

penelitian ini bebas dari uji heteroskedastisitas. 
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4.2.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Menurut Ghozali (2013: 110) 

cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu 

menggunakan Uji Durbin – Watson (DW test). Uji ini hanya digunakan 

untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan 

mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak 

ada variabel lagi di antara variabel independen.  

Menurut Ghozali (2013) pengambilan keputusan ada tidaknya 

autokorelasi adalah sebagai berikut:  

Tabel 4. 5 

Dasar Hipotesis Autokorelasi 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tdk ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tdk ada autokorelasi positif No desicison dl ≤ d ≤ du 

Tdk ada korelasi negative Tolak 4 – dl < d < 4 

Tdk ada korelasi negative No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – 

dl 

Tdk ada autokorelasi, positif atau 

negative 

Tidak ditolak du < d < 4 – du 

         Sumber : Buku Ekonometrika 

Hasil uji autokorelasi penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 4. 6 

Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,993
a
 ,986 ,985 ,03233 2,026 

a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Nilai Perusahaan, Kebijakan Deviden 
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b. Dependent Variable: Harga Saham 

Sumber : Output IBM SPSS 20 

Tabel 4.9 diatas menunjukan bahwa hasil uji autokorelasi dengan 

Durbin Watson menunjukan hasil 2,026. Nilai du adalah 1,6617 (lihat tabel 

durbin watson). Sehingga hasil hipotesis adalah 1,6617<2,026<2,3383 atau 

du < d < 4 – du, hal ini berarti tidak terdapat autokorelasi positif dan negative. 

4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi merupakan analisis yang mengukur pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Pengukuran pengaruh ini melibatkan dua 

atau lebih variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y). Adapun rumus 

persamaan regresi linier berganda adalah Y = a + b1.X1 + b2.X2 + 

b3.X3+e. Dimana a merupakan konstanta dan b adalah koefisien regresi 

(besarnya kenaikan atau penurunan nilai variabel terikat apabila X  naik atau 

turun nilainya). 

Hasil pengujian koefisien regeresi penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4. 7 

Hasil Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,051 ,012  4,199 ,000 

Profitabilitas ,016 ,004 ,215 4,207 ,000 

Nilai Perusahaan ,567 ,178 ,269 3,183 ,002 

 Kebijakan Deviden -,004 ,005 -,038 -,696 ,491 

a. Dependent Variable: Harga Saham 
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Sumber : Output IBM SPSS 20 

Dari tabel 4.10 diatas maka persamaan regresi penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

Y = 0,051 + 0,016X1 + 0,567X2 - 0,004X3 + e 

1. Konstanta = 0,051 (positif) 

Nilai konstanta berdasarkan tabel diatas adalah 0,051. Nilai 

konstanta ini dapat diartikan bahwa apabila nilai variabel Profitabilitas, 

Nilai Perusahaan dan Kebijakan Deviden bernilai atau faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi dianggap tetap atau konstan, maka Harga Saham 

adalah 0,051.  

2. Koefisen regresi X1 =  0,016 (Positif) 

Koefisien regresi Profitabilitas adalah 0,016. Hal ini menunjukan 

bahwa Profitabilitas memiliki pengaruh Positif terhadap Harga Saham. 

Apabila besarnya Profitabilitas meningkat sebesar 1, maka Harga Saham 

akan meningkat 0,016. 

3. Koefisien regresi X2 = 0,567 (Positif) 

Koefisien regresi Nilai Perusahaan adalah 0,567. Hal ini menunjukan 

bahwa Nilai Perusahaan memiliki pengaruh Positif terhadap Harga 

Saham. Apabila besarnya Nilai Perusahaan meningkat sebesar 1, maka 

Harga Saham akan meningkat 0,567.  

4. Koefisien regresi X3 = -0,004 (Negati) 

Koefisien regresi Kebijakan Deviden adalah -0.004. Hal ini 

menunjukan bahwa Kebijakan Deviden memiliki pengaruh Negatif 
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terhadap Harga Saham. Apabila besarnya Kebijakan Deviden menurun 

sebesar 1, maka Harga Saham akan meningkat -0,004.  

4.3 Uji Hipotesis 

4.3.1 Uji Statistik Parsial (Uji t) 

Uji statistik t dapat dipergunakan untuk menunjukan pengaruh  variabel 

independen terhadap variabel dependen secara individual. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan uji t satu arah pada nilai significance level 0,05 (α = 5%).  

Hasil uji t penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4. 8 

Uji t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,051 ,012  4,199 ,000 

Profitabilitas ,016 ,004 ,215 4,207 ,000 

Nilai Perusahaan ,567 ,178 ,269 3,183 ,002 

 Kebijakan Deviden -,004 ,005 -,038 -,696 ,491 

a. Dependent Variable: Harga Saham 

Sumber : Output IBM SPSS 20 

 

    Dari tabel diatas maka hasil uji hipotesis langsung penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Profitabilitas 

Memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000  lebih kecil dari nilai α yakni 

0,05 (0,000<0,05). Hal ini dapat diartikan bahwa H1 diterima dan H0 

ditolak. Artinya Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham. 
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2. Nilai Perusahaan 

Memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002  lebih kecil dari nilai α yakni 

0,05 (0,002<0,05). Hal ini dapat diartikan bahwa H1 diterima dan H0 

ditolak. Artinya Nilai Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham. 

3. Kebijakan Deviden 

Memiliki nilai signifikansi sebesar 0,491  lebih besar dari nilai α yakni 

0,05 (0,491>0,05). Hal ini dapat diartikan bahwa H1 ditolak dan H0 

diterima. Artinya Kebijakan Deviden tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham. 

4.3.2 Uji Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dala menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R
2
 yang 

kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berikut hasil 

perhitungan koefisisen determinasi dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4. 9 

Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,993
a
 ,986 ,985 ,03233 2,026 
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a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Nilai Perusahaan, Kebijakan Deviden 

b. Dependent Variable: Harga Saham 

 Sumber : Output IBM SPSS 20 

Berdasarkan tabel diatas hasil nilai Adjusted R Square dalam penelitian 

ini diperoleh nilai sebesar 0,986. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

Perputaran Kas, Perputaran Piutang dan Perputaran Persediaan mempengaruhi 

sebesar 98%.  Sedangkan sisanya yaitu 2% Proitabilitas dipengaruhi oleh 

faktor – faktor yang lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh Profitabiltas Terhadap Harga Saham 

Hasil uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 4,207 dengan 

tingkat signifikansi 0,000 dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka 

hipotesis H1 diterima yang berarti Profitabilitas signifikan terhadap Harga 

Saham. 

Dengan demikian hal ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh ROE 

terhadap harga saham dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 didalam 

perusahaan. Diterimanya hipotesis pertama ini mengindikasikan bahwa 

semakin tinggi ROE, maka semakin baik keadaan perusahaan dan 

menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan   

modal   untuk   menghasilkan laba bersih setelah pajak. Semakin tingginya 

ROE, menyebabkan kinerja perusahaan semakin efektif. Hal ini selanjutnya 

akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya 

tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut makin diminati investor, 

karena   tingkat   kembalian   akan   semakin besar. Hal ini juga akan 



41 

 

 

berdampak bahwa harga saham dari perusahaan tersebut di pasar modal juga 

akan semakin meningkat. Ini membuktikan bahwa   ROE   secara   nyata   

berpengaruh positif terhadap harga saham di perusahaan yang terdaftar di 

bursa efek Indonesia. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian  yang  dilakukan  

Permatasari (2010) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif ROE 

terhadap harga saham. Dimana ia menyatakan  bahwa kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat modal tertentu 

menjadi acuan yang penting bagi investor dalam membuat keputusan 

investasi. 

Selanjutnya, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Syamsuddin (2009) yang menyatakan terdapat pengaruh 

positif antara ROE terhadap harga saham. Dimana, ia menyatakan semakin 

tinggi nilai ROE suatu perusahaan, maka perusahaan itu dianggap baik dan 

akan meningkatkan kepercayaan investor untuk memiliki saham perusahaan 

tersebut dan dalam kondisi ini perusahaan akan menaikkan harga saham.  

4.4.2 Pengaruh Nilai Perusahaan Terhadap Harga Saham 

Hasil uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 3,183 dengan 

tingkat signifikansi 0,002 dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka 

hipotesis H2 diterima yang berarti Nilai Perusahaan signifikan terhadap Harga 

Saham. 

Dengan demikian hal ini menyatakan bahwa PER berpengaruh terhadap 

harga saham dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 didalam perusahaan. 
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Diterimanya hipotesis ketiga ini mengindikasikan bahwa PER secara nyata 

dapat mempengaruhi harga saham pada perusahaan. Hal ini sesuai dengan 

teori yang diungkapkan oleh  Sharpe,  Gordoon  dan  Baley  (2006), yang 

menyatakan bahwa perusahaan dengan peluang  tingkat  pertumbuhan  tinggi 

biasanya mempunyai PER yang tinggi pula, dan   hal   ini   menunjukkan   

bahwa   pasar mengharapkan pertumbuhan laba dimasa yang akan datang. 

Semakin besar PER semakin besar pula harga saham. Dengan ini pemegang 

saham akan percaya bahwa samakin besar perusahaannya pasti akan disertai  

dengan  harga  saham  yang  tinggi pula. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian   yang   dilakukan   oleh   

Trisna (2011) yang menyatakan bahwa PER memiliki pengaruh positif 

terhadap harga saham. Dimana, PER   dapat membantu investor dalam 

melihat kinerja perusahaan dari  tahun  ke  tahun.  Sehingga  PER  dapat 

dijadikan sebagai faktro yang penting bagi investor dalam membuat keputusan 

investasi 

4.4.3 Pengaruh Kebijakan Deviden Terhadap Harga Saham 

Hasil uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar -0,696 dengan 

tingkat signifikansi 0,491 dan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka 

hipotesis H3 ditolak yang berarti Kebijakan Deviden berpengaruh tidak 

signifikan terhadap Harga Saham 

Dengan  demikian  hal  ini menyatakan bahwa DPR tidak berpengaruh 

terhadap harga saham. Deviden payout ratio merupakan perbandingan 

antaradeviden per share dengan earning per share pada suatu periode. 
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Deviden per share yang meningkat akan berdampak pada peningkatan 

deviden payout. Salah satu pertimbangan investor dalam memutuskan untuk 

membeli ebuah saham adalah pembagian deviden. Dengan pembagian 

deviden, inestor dapat menilai prospek masa depan perusahaan. Dari hal itu 

dapat dilihat bahwa deviden menjadi sinyal untuk para investor 

menanamkan modalnya dalam bentuk saham. Hal tersebut sejalan dengan 

teori devidend signalling hypothesis yang menyatakan bahwa deviden 

sebagai isyarat dari perkiraan manajemen atas laba perushaan (brigham dah 

Houton, 2001:71) 

Akan tetapi, hasil dari penelitian ini tidak mendukung teori signalling 

dividen signalling hypotesis. Deviden tidak memberkan sinyal atau 

informasi kepada investor untuk menanam modalnya dalam bentuk saham. 

Deviden tidak mengandung signal dikarenakan investor merasa sama saja 

saat akan menerima deviden saat ini atau tidak, karen pada akhirnya 

investor akan melakukan reinvestasi dananya dengan menggunakan deviden 

yang diterima. Deviden dianggap membawa inormasi jika deviden 

menyebabkan laba. Dengan kata lain tinggi rendahnya deviden payout ratio 

tidak menjadi pertimbangan para investor apakah akan menanam modal 

dalam bentuk saham pada perusahaan atau tidak 

 


