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BAB I 

PASAR KEUANGAN DAN PERILAKU PASAR 

 
A. FINANCIAL ASSET (AKTIVA KEUANGAN) 

Pengertian Financial Asset (Aktiva Keuangan) 

Terdapat dua kelompok aktiva utama yang menjadi sasaran penginvestasian dana 

adalah real assets (aktiva riil) dan financial assets (aktiva keuangan). Aktiva riil 

adalah aktiva berwujud, seperti bangunan, tanah dan mesin. Lebih jauh, aktiva 

berwujud dikelompokkan lagi menjadi aktiva produktif, seperti mesin dan aktiva 

tidak berwujud seperti tanah, tambang dan karya seni. Aktiva tidak berwujud su- 

atu tuntutan hukum terhadap manfaat di masa depan. Sedangkan aktiva keuangan 

adalah surat-surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva riil 

yang dikuasai oleh suatu entitas. 

 
Klasifikasi Financial Asset: 

1. Direct Investing ( Financial asset dalam bentuk investasi langsung) 

1. Non marketable : saving deposit, certificate and time deposits 

2. Money market : T-bills, negotiable certificate of time deposit, commercial 

paper, repurchase agreement, Eurodollar, banker’s acceptances 

3. Capital market : - fixed income : Treasuries, agencies, municipals, corpo- 

rates, preferred stock ; - equities : common stock 

4. Derivatives : right, warrant, option, futures 

 
2. Indirect Investing ( Financial asset dalam bentuk investasi tidak langsung) 

Investment companies: open end mutual fund, close end mutual fund, and unit 

investment trust 

 
Penerbit dan Investor 

Entitas yang menyetujui pembayaran di masa yang akan datang disebut penerbit 

aktiva keuangan. Pemilik aktiva keuangan disebut investor. Berikut ini adalah tiga 

contoh aktiva keuangan: 

 Obligasi yang dikeluarkan adalah oleh DepartemenTreasuryAS
 Obligasi perusahaan yang dikeluarkan oleh General Electric Corporation
 Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan Digital Equipment Corporation

Aktiva keuangan tertentu seringkali disebut terbitan(issue). Sebagai misal, investor 

cenderung menyebut terbitan (issue) perusahaan GE daripada obligasi perusahaan 

GE. 

 
Klaim Kewajiban VS Klaim Ekuitas 

Klaim yang dimiliki oleh pemegang aktiva keuangan dapat berjumlah tetap (fixed 

amount), maupun bervariasi (varying or residual amount). Sebelumnya, aktiva 

keuangan disebut juga instrumen hutang. Klaim residual atau klaim ekuitas mewa- 

jibkan penerbit aktiva keuangan untuk membayar pemegangnya berdasarkan pen- 
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dapatan, jika ada, setelah dilakukan pembayaran tehadap pemegang instrumen 

hutang. 

Beberapa sekuritas termasuk kedua kelompok tersebut. Sebagai contoh saham 

preferen merupakan klaim ekuitas yang memberikan hak kepada investor untuk 

menerima pembayaran dalam jumlah tetap. Pembayaran ini bersifat kontijen, yang 

dilakukan hanya setelah pembayaran terhadap pemegang instrumen hutang di- 

lakukan. Hutang dan saham preferen yang memberikan pembayaran dalam jumlah 

tetap disebut instrumen penghasilan tetap (fixed income instrument). 

 
Nilai Finacial Assets 

1. Book Value (nilai buku) 

2. Nominal value (nilai nominal) 

3. Fundamental value (nilai fundamental) 

4. Market value (nilai pasar) 

Nilai buku dan nominal disebut sebagai nilai fisik dari suatu financial asset, sedan- 

gkan nilai fundamental dan pasar disebut sebagai nilai riil dari suatu financial as- 

set. 

 
Peran dan Fungsi Financial Asset: 

Peran Financial Asset: 

1. Sebagai wahana pengalokasian dana secara efisien 

2. Sebagai alternatif investasi dengan keuntungan dan resiko tertentu 

3. Memungkinkan investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek 

baik 

4. Peningkatan aktivitas ekonomi nasional 

Fungsi Financial Market: 

1. Fungsi Tabungan, untuk mendorong masyarakat memahami pentingnya 

menabung dan para penabung dapat memikirkan alternatif lain dalam berinves- 

tasi yakni selain pasar uang dapat dilakukan pada pasar modal 

2. Fungsi Kekayaan, untuk menyimpan kekayaan dalam jangka panjang dan jangka 

pendek sampai kekayaan tersebut dapat dipergunakan kembali 

3. Fungsi Likuiditas, kekayaan yang disimpan dalam financial asset bisa dilikuidasi 

melalui pasar modal dengan risiko yang sangat minim dibandingkan dengan akti- 

va lain 

4. Fungsi Pinjaman, fungsi pinjaman untuk konsumsi atau investasi. Bagi suatu 

perekonomian negara merupakan sumber pembiayaan pembangunan dari pinja- 

man yang dihimpun dari masyarakat 

 
Sifat Financial Asset 

1. Memberikan jaminan pendapatan di masa yang akan datang 

2. Berguna sebagai purchasing power 

3. Tidak mengalami depresiasi 

4. Biayanya murah 
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5. Mudah ditukar/dikonversi ke dalam bentuk asset lainnya 

B. PASAR KEUANGAN 

Pasar keuangan atau financial market merupakan suatu tempat/sistem yang teror- 

ganisasi untuk mempertemukan supply (penawaran) dan demand (permintaan) fi- 

nancial asset (surat-surat berharga) agar transaksi tersebut berjalan dengan lancar. 

Pasar keuangan menyediakan suatu mekanisme penciptaan dan pertukaran aktiva 

keuangan. Walaupun aktiva keuangan dapat dibeli dan dijual secara pribadi, na- 

mun pada kebanyakan pasar keuangan yang telah maju terdapat peluang untuk 

memperdagangkan aktiva keuangan pada beberapa struktur institusional. 

 
Penggolongan Pasar Keuangan 

Terdapat berbagai cara untuk mengelompokkan pasar keuangan. Salah satu 

caranya adalah melalui jenis klaim keuangan. Klaim keuangan yang diperda- 

gangkan pada pasar keuangan dapat berjumlah tetap maupun bervariasi. Seba- 

gaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, aktiva keuangan disebut juga instru- 

men hutang, sedangkan pasar keuangan dimana instrumen tersebut diperda- 

gangkan disebut pasar hutang. Aktiva keuangan lainnya disebut instrumen ekuitas 

dan pasar keuangan dimana instrumen tersebut diperdangangkan disebut pasar 

ekuitas atau bursa saham. Saham preferen merupakan klaim ekuitas yang mem- 

berikan hak kepada investor untuk menerima pembayaran dalam jumlah tetap.U- 

mumnya instrumen hutang dan saham preferen dikelompokkan sebagai bagian dari 

pasar penghasilan tetap. Sektor bursa saham di luar saham preferen disebut pasar 

saham biasa. 

Cara lain untuk mengelompokkan pasar keuangan adalah berdasarkan jatuh tem- 

ponya. Sebagai contoh, terdapat pasar keuangan untuk instrumen hutang jangka 

pendek disebut pasar uang(money market) dan instrumen aktiva keuangan dengan 

jatuh tempo yang lebih panjang disebut pasar modal atau capital market. Aktiva 

keuangan jangka pendek adalah instrumen yang jatuh temponya kurang dari atau 

sama dengan satu tahun, sedangkan aktiva keuangan jangka panjang memiliki 

masa jatuh tempo lebih dari satu tahun. Pasar bagi aktiva keuangan yang diter- 

bitkan pertama kali disebut pasar primer. Setelah kurun waktu tertentu aktiva 

keuangan dibeli dan dijual oleh sesama investor.Pasar dimana kegiatan perdagan- 

gan tersebut dilakukan disebut pasar sekunder. 

 
Fungsi Pasar Keuangan 

Pasar keuangan memiliki tiga fungsi ekonomi utama. Pertama, pasar menentukan 

harga aktiva yang diperdagangkan melalui interaksi antara penjual dan pembeli. 

Hal ini disebut proses penemuan harga (price discovery process). Kedua, pasar 

keuangan menyediakan suatu mekanisme bagi investor untuk menjual aktiva kewa- 

jibannya. Karena kegunaannya tersebut, pasar keuangan dianggap dapat 

menawarkan suatu likuiditas, yaitu kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi 

kas. 
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Fungsi ekonomi pasar keuangan yang ketiga adalah kemampuannya untuk menu- 

runkan biaya transaksi. Dua biaya dihubungkan dengan usaha transaksi: biaya pen- 

carian dan biaya informasi. Biaya pencarian mengacu kepada biaya eksplisit, 

seperti biaya iklan dan biaya implicit seperti waktu yang dihabiskan untuk mene- 

mukan penjual atau pembeli. Biaya informasi merupakan biaya yang dikeluarkan 

dalam menilai hasil investasi aktiva keuangan. 

 
Globalisasi Pasar Keuangan 

Globalisasi berarti perpaduan atau intergrasi pasar keuangan seluruh dunia 

kedalam suatu pasar keuangan internasional. Faktor-faktoryang mendorong tercip- 

tanya integrasi pasar keuangan adalah: 

1. Deregulasi atau liberalisasi pasar dan aktifitas peserta pasar pada pusat keuan- 

gan dunia, 

2. Kemajuan teknologi yang memungkinkan pengawasan pasar dunia, pelaksanaan 

pesanan dan analisis peluang keuangan, dan 

3. Peningkatan institusionalisasi pasar keuangan. 

Ketiga faktor di atas saling berhubungan. 

 
Pergeseran peranan dua jenis investor, inverstor ritel dan institusional, dalam 

pasar keuangan merupakan faktor ketiga yang menyebabkan intergrasi pasar 

keuangan. Investor institusional adalah entitas seperti dana pensiun, perusahaan 

asuransi, perusahaan investasi, bank kormesial, serta asosiasi simpanan dan pinja- 

man. Investor institusional disebut juga institusi keuangan. Investor institusional 

memiliki kemauan yang lebih besar daripada investor individual untuk menginves- 

tasikan dana yang dimilikinya keluar negri sebagai usaha untuk memperbaiki pelu- 

ang hasil atau resiko portofolio. Lebih jauh lagi, investor tidak hanya melakukan 

investasi pasar keuangan di negara-negara maju, namun juga di negara-negara 

berkembang. Terdapat peningkatan partisipasi dalam pasar keuangan ekonomi 

berkembang yang biasa disebut pasar berkembang (emerging market). 

 
Pengelompokkan Pasar Modal Dunia 

Dari sudut pandang suatu negara, pasar keuangan dapat dikelompokkan sebagai 

pasar internal dan pasar eksternal. Pasar internal disebut juga pasar nasional. 

Pasar ini dibedakan menjadi: pasar domestik dan pasar asing. Pasar domestik 

merupakan pasar dimana perusahaan-perusahaan penerbit sekuritas berdomisili di 

negara tersebut. Pasar asing adalah pasar dimana dilakukan jual beli sekuritas dari 

perusahaan yang tidak berdomisili di Negara tersebut.Sekuritas asing diatur oleh 

pihak berwenang di negara dimana sekuritas tersebut beredar. 

Pasar eksternal, disebut juga pasar internasional, meliputi sekuritas dengan karak- 

teristik sebagai berikut: 

1. Pada saat diterbitkan, sekuritas ini ditawarkan secara terus menerus kepada in- 

vestor diberbagai negara, dan 

2. Sekuritas tersebut dikeluarkan di luar yuridiksi suatu negara. 
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Pasar eksternal umumnya disebut offshore market, lebih popular dengan sebutan 

Euromarket. 

 

 
PASAR SAHAM DUNIA 

Pasar saham terbesar di dunia terdapat di AS dan di Jepang.Pasar terbesar ketiga 

adalah pasar saham di Inggris. Sekuritas ekuitas Eropa (Euroequity issues) adalah 

sekuritas yang pada awalnya dijual kepada investor di beberapa pasar internasion- 

al. Jumlah perusahaan AS yang menawarkan ekuitas semakin meningkat, yang 

meliputi “Euroequity Tranche.”Tranche mengacu pada satu dari beberapa sekuritas 

yang ditawarkan pada waktu yang bersamaan. 

 
PASAR OBLIGASI DUNIA 

Obligasi merupakan instrument dimana penerbit (peminjam) berjanji untuk mem- 

bayar kembali pemberi pinjaman atau investor jumlah yang dipinjam ditambah 

bunga untuk periode waktu tertentu. Tanggal dimana pokok pinjaman harus diba- 

yarkan disebut tanggal jatuh tempo atau tanggal maturitas. Jika penerbit tidak 

lalai maupun menarik obligasi sebelum tanggal maturitasnya, maka investor 

memegang obligasi tersebut hingga tanggal maturitasnya. 

 
Sektor Pasar Obligasi AS 

Pasar obligasi AS merupakan pasar tebesar di dunia. Sekuritas diterbitkan oleh De- 

partemen Treasury AS disebut sekuritas treasury atau treasuries. Treasury AS 

menerbitkan 3 jenis sekuritas- bills, notes, dan obligasi. 

1. Treasury bills (T-bills) memiliki maturitas kurang lebih sama dengan 1 tahun, 

2. T-notes memiliki maturitas 2 hingga kurang 10 tahun, sedangkan 

3. T-bonds memiliki maturitas lebih dari atau sama dengan 1 tahun. 

Obligasi perusahaan dikelompokan berdasarkan jenis penerbitnya.4 pengelom- 

pokan umum yang digunakan oleh pusat informasi obligasi adalah: 

1. Utilitas, 

2. Transportasi, 

3. Industrial, dan 

4. Bank dan perusahaan keuangan. 

Terkadang 4 bagian utama tersebut dikelompokkan lebih jauh lagi untuk mencip- 

takan kelompok yang lebih homogen. 

 
Sekuritas Municipal 

Pasar municipal merupakan sector dimana pemerintah Negara bagian dan pemerin- 

tah local mengumpulkan dana. Umumnya obligasi yang diterbitkan pada sektor ini 

bebas dari pajak penghasilan federal, sehingga disebut juga sector bebas pajak. 

Ada2 jenis struktur obligasi sekuritas munisipal: obligasi kewajiban umum dan 

obligasi penghasilan. Obligasi kewajiban umum merupakan instrument hutang yang 

dijamin oleh kekuatan perpajakan tidak terbatas dari penerbit. Obligasi penghasi- 
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lan diterbitkan baik untuk pendanaan proyek maupun perusahaan dimana penerbit 

meminta penghasilan yang diperoleh dari operasi proyek yang didanai. 

 
Hipotik dan Sekuritas dengan Jaminan Hipotik 

Dari pasar hutang jangka panjang senilai $8,6 triliyun, komponen terbesar adalah 

pasar hipotik. Hipotik merupakan pinjaman yang dijamin dengan property real es- 

tate tertentu yang mewajibkan peminjam untuk melakukan serangkaian pemba- 

yaran yang telah ditentukan sebelumnya. Sekuritas dengan jaminan hipotik meru- 

pakan sekuritas yang dijamin oleh kumpulan pinjaman hipotik. Pinjaman hipotik 

yang dikumpulkan bersama-sama dan digunakan sebagai jaminan sekuritas disebut 

dengan istilah sekuritas. 

 
Sekuritas dengan Jaminan Aktiva 

Sekuritas ini dijamain dengan aktiva diluar hipotik. Jenis sekuritas ini umumnya 

dijamin dengan pinjaman mobil dan piutang kartu kredit. 

 
Pasar Eurobond 

Eurobond merupakan obligasi yang: 

1. Ditanggung oleh sindikat internasional, 

2. Ditawarkan pada saat penerbitannya secara berkesinambungan kepada investor 

di berbagai negara, dan 

3. Diterbitkan di luar batas yuridiksi satu negara. 

 
PASAR UANG 

Instrumen pasar uang adalah instrument hutang yang memiliki maturitas kurang 

dan sama dengan satu tahun. Instrument yang diperdagangkan pada pasar uang 

meliputi T-bills, surat beharga, aksep bank, sekuritas jangka pendek pemerintah 

federal, sekuritas munisipal jangka pendek, sertifikat deposito, pembelian kem- 

bali, dan dana federal. 

Surat berharga kormesial merupakan nama yang diberikan bagi surat janji bayar 

jangka pendek tanpa jaminan yang dikeluarkan perusahaan. Aksep bank merupakan 

sarana yang diciptakan bagi transaksi perdagangan kormesial, terutama transaksi 

internasional. Disebut aksep bank karena bank menerima (aksep) kewajiban untuk 

menbayar kembali pinjaman kepada pemegang surat ini jika peminjam ingkar janji 

(wanprestasi). Sertifikat deposito merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh bank 

ang menyebutkan bahwa telah disimpan sejumlah uang pada bank tersebut. Seti- 

fikat deposito memiliki tanggal maturitas dan tingkat bunga yang telah ditetapkan, 

dan dapat dikeluarkan dalam mata uang/denominasi manapun. Perjanjian beli 

kembali merupakan penjualan sekuritas disertai komitmen dari penjual kepada 

pembeli untuk membeli kembali sekuritas tersebut pada harga dan tanggal yang 

telah ditentukan. Pada dasarnya, perjanjian beli kembali merupakan pinjaman 

jangka pendek dengan jaminan, dimana jaminannya adalah sekuritas. Disebut per- 

janjian beli kembali karena sekuritas yang dijual akan dibeli kembali di masa yang 
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akan datang. Jika perjanjian tersebut hanya untuk 1 hari, maka disebut dengan 

perjanjian beli kembali semalam. Jika lebih dari 1 hari maka disebut perjanjian 

beli kembali berjangka. 

 
 
PASAR OPSI DAN FUTURES 

Pasar yang kita bahas selama ini melibatkan pengiriman langsung dari sekuritas dan 

instrument yang terlibat. Oleh karena itu disebut juga pasar tunai atau pasar spot. 

Jenis pasar lain beroperasi dengan kontrak yang menyebutkan bahwa transaksi dis- 

elesaikan di masa yang akan datang yang telah ditentukan. Pemegang kontrak 

memiliki kewajiban atau pilihan untuk membeli atau menjual aktiva keuangan 

pada waktu yang telah ditentukan tersebut. Harga kontrak tersebut diturunkan ni- 

lainya dari harga aktiva keuangan yang mendasarinya.Sebagai akibatnya, kontrak 

ini disebut instrumen derivatif, dan pasar bagi kontrak ini disebut pasar derivatif. 

Kontrak future merupakan perjanjian dimana kedua pihak setuju untuk bertransak- 

si dengan harga yang telah ditentukan di masa depan yang telah ditetapkan. Pem- 

beli kontrak harus membayar penjual suatu biaya, yang disebut harga opsi. 


