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BAB II 

PASAR MODAL DAN PASAR UANG 

 
A. PASAR MODAL 

Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal adalah lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan berupa pe- 

nawaran dan perdagangan efek (surat berharga). Pasar modal juga merupakan 

lembaga profesi yang berkaitan dengan transaksi jual beli efek dan perusahaan 

publik yang berkaitan dengan efek. Dengan demikian pasar modal dikenal sebagai 

tempat bertemunya penjual dan pembeli modal/dana. Pasar modal merupakan 

pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-be- 

likan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh 

pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. 

Pasar modal memberikan berbagai alternatif untuk para investor selain berbagai 

investasi lainnya, seperti: menabung di bank, membeli tanah, asuransi, emas dan 

sebagainya. Pasar modal merupakan penghubung antara investor (pihak yang 

memiliki dana) dengan perusahaan (pihak yang memerlukan dana jangka panjang) 

ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka pan- 

jang, seperti surat berharga yang meliputi surat pengakuan utang, surat berharga 

komersial (commercial paper), saham, obligasi, tanda bukti hutang, waran (war- 

rant), dan right issue. Pasar modal juga merupakan salah satu cara bagi perusa- 

haan dalam mencari dana dengan menjual hak kepemilikan perusahaan kepada 

masyarakat. 

 
Fungsi Pasar Modal 

Pasar modal sebagai tempat bertemunya pihak yang memiliki dana dengan pihak 

memerlukan dana jangka panjang (perusahaan), mempunyai dua fungsi yaitu: 

ekonomi dan keuangan. Di dalam ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas un- 

tuk memindahkan dana dari pemilik dana ke pihak yang memerlukan dana jangka 

panjang. Dengan menginvestasikan dananya para pihak pemilik dana mengharap- 

kan adanya imbalan atau return dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan bagi 

perusahaan sebagai pihak yang memerlukan dana jangka panjang, adanya dana 

dari luar dapat digunakan untuk usaha pengembangan usahanya tanpa menunggu 

dana dari hasil operasi perusahaannya. Di dalam keuangan, dengan cara menyedi- 

akan dana yang diperlukan oleh perusahaan atau pihak yang memerlukan dana dan 

para pemilik dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil. 

Instrumen Pasar Modal 

1) Saham 

Saham adalah tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan perseroan terbatas. 

Manfaat yang diperoleh dari pemilikan saham adalah deviden (bagian dari keun- 

tungan yang dibagikan kepada pemilik saham); capital gain (keuntungan yang 
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diperoleh dari selisih positif harga beli dan harga jual saham), dan manfaat nonfi- 

nansial, yaitu mempunyai hak suara dalam aktivitas perusahaan. 

Saham yang diterbitkan emiten (pihak yang melakukan penawaran umum) ada 2 

macam, yaitu saham biasa (common stock) dan saham istimewa (preffered stock). 

Perbedaan saham ini berdasarkan pada hak yang melekat pada saham tersebut. 

Hak ini meliputi hak atas menerima deviden, memperoleh bagian kekayaan jika 

perusahaan dilikuidasi setelah dikurangi semua kewajiban-kewajiban perusahaan. 

 
2) Obligasi 

Obligasi adalah surat pengakuan hutang suatu perusahaan yang akan dibayar pada 

waktu jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Penghasilan yang diperoleh dari 

obligasi berupa tingkat bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan penerbit 

obligasi tersebut pada saat jatuh tempo. 

 
3) Surat Berharga Lainnya 

Selain dari dua jenis efek yang telah diuraikan di atas yang sudah banyak digu- 

nakan sebagai media hutang di bursa efek Indonesia, terdapat beberapa jenis efek 

yang juga dapat digunakan sebagai media hutang, seperti warrant, option dan right 

issue. Warrant adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang mem- 

berikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan per- 

syaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Persyaratan tersebut biasanya menge- 

nai harga, jumlah, dan masa berlakunya warrant tersebut. Option adalah surat 

pernyataan yang dikeluarkan oleh seseorang atau lembaga (tetapi bukan emiten) 

untuk memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham (call option) 

dan menjual saham (put option) pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. 

Right Issue adalah surat yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberikan hak 

kepada pemegangnya (pemilik saham biasa) untuk membeli tambahan saham pada 

penerbitan saham baru. 

 
Jenis Pasar Modal 

Berdasarkan fungsinya, pasar modal dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: 

pasar perdana dan pasar sekunder. 

1) Pasar Perdana 

Pasar perdana adalah penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan 

yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada 

pasar perdana, efek dijual dengan harga emisi, sehingga perusahaan yang mener- 

bitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut. Pasar perdana 

merupakan penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal se- 

lama waktu yang telah ditetapkan oleh pihak penerbit (issuer) sebelum saham 

tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Harga saham di pasar perdana dijamin 

ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan anali- 

sis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Dalam pasar perdana, perusahaan 

akan memperoleh dana yang diperlukan. Perusahaan dapat menggunakan danahasil 
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emisi untuk mengembangkan dan memperluas barang modal untuk memproduksi 

barang dan jasa. Harga saham pasar perdana tetap, pihak yang berwenang adalah 

penjamin emisi dan pialang, tidak dikenakan komisi dengan pemesanan yang di- 

lakukan melalui agen penjualan. 

2) Pasar Sekunder 

Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana be- 

rakhir. Pada pasar sekunder ini harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek terse- 

but.Naik turunnya kurs suatu efek ditentukan oleh daya tarik menarik antara per- 

mintaan dan penawaran efek tersebut.Pada pasar sekunder para investor dapat 

membeli dan menjual efek setiap saat. Manfaat pasar sekunder bagi perusahaan 

sebagai tempat untuk menghimpun investor lembaga dan perseorangan. Harga sa- 

ham pasar sekunder berfluktuasi sesuai dengan ekspetasi pasar, pihak yang berwe- 

nang adalah pialang, adanya beban komisi untuk penjualan dan pembelian, peme- 

sanannya dilakukan melalui anggota bursa, jangka waktunya tidak terbatas. 

Terdapat 2 (dua) tempat terjadinya pasar sekunder, yaitu: bursa reguler dan bursa 

paralel. Bursa reguler adalah bursa efek resmi seperti Bursa efek Indonesia (BEI). 

Sedangkan bursa paralel atau over the counter adalah suatu sistem perdagangan 

efek yang terorganisir di luar bursa efek resmi, dengan bentuk pasar sekunder yang 

diatur dan diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek 

(PPUE), diawasi dan dibina oleh Bapepam yang sekarang diawasi dan dibina oleh 

OJK. Over the counter karena pertemuan antara penjual dan pembeli tidak di- 

lakukan di suatu tempat tertentu tetapi tersebar diantara kantor para broker atau 

dealer. Bentuk pasar lainnya adalah pasar keempat (fourth market), yaitu bentuk 

perdagangan efek antar pemodal atau pengalihan saham dari satu pemegang sa- 

ham ke pemegang saham lainnya tanpa melalui perantara pedagang efek. Bentuk 

transaksi dalam perdagangan semacam ini biasanya dilakukan dalam jumlah besar 

(block sale) 

Entitas yang Terlibat (Pelaku) Pasar Modal 

1) Emiten 

Emiten adalah perusahaan yang menjual pemilikannya kepada masyarakat (go pub- 

lic). Ada beberapa tujuan suatu perusahaan yang go public, yaitu: memperoleh 

tambahan dana yang digunakan dalam perluasan usaha, melakukan pengalihan pe- 

megang saham, dan mengubah/ memperbaiki komposisi modal. 

2) Investor 

Investor (pemilik dana atau pemodal) adalah badan atau perorangan yang membeli 

pemilikan suatu perusahaan go public. Pemodal perorangan adalah orang atau indi- 

vidu yang atas namanya sendiri melakukan penanaman modal (investasi), sedan- 

gkan pemodal badan (lembaga) adalah investasi yang dilakukan atas nama lemba- 

ga, seperti perusahaan, koperasi, yayasan, dana pensiun, dan lain-lain. Segala ke- 

untungan dan risiko atas efek yang dibeli atas nama lembaga merupakan hak dan 

beban lembaga tersebut. Dalam suatu perusahaan yang go public, investor pertama 
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adalah pemegang saham pendiri. Sedangkan pemegang saham yang kedua adalah 

pemegang saham melalui pembelian saham pada penawaran umum di pasar modal. 

3) Lembaga Penunjang 

Lembaga Penunjang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bekerjanya pasar 

modal. Lembaga penunjang tersebut yaitu: Penjamin Emisi (underwriter), Penang- 

gung (Guarantor), Wali Amanat (Trustee), Perantara Perdagangan Efek (Broker, Pi- 

alang), Pedagang Efek (Dealer), Perusahaan Surat Berharga (Securities Company), 

Perusahaan Pengelola Dana (Invesment Company), dan Biro Administrasi Efek. 

a) Penjamin Emisi (Underwriter) 

Penjamin emisi berfungsi sebagai penjamin dalam penjualan efek yang diterbitkan 

oleh perusahaan go public. Jaminan yang dikeluarkan oleh penjamin emisi men- 

gandung risiko jika efek yang dijual tidak Iaku dan sebaliknya akan memperoleh 

imbalan jika Iaku. Besarnya imbalan sesuai dengan yang telah disepakati sebelum- 

nya.Karena terdapat risiko yang mungkin diderita penjamin emisi, maka biasanya 

penjamin emisi tidak mutlak menjamin penjualan efek secara keseluruhan. Ada 4 

macam bentuk penjaminan efek oleh penjamin emisi, yaitu Full Firm Commitment, 

Best Effort Commitment, Standby Commitment, dan All or None Commitment. 

b) Penanggung (Guarantor) 

Lembaga penengah antara si pemberi kepercayaan dengan si penerima keper- 

cayaan. Lembaga yang dipercaya oleh investor sebelum menanamkan dananya. 

c) Wali Amanat (Trustee) 

Wali amanat ini hanya diperlukan hanya jika perusahaan menerbitkan efek dalam 

bentuk obligasi. Lembaga ini akan bertindak sebagai wali si pemberi amanat. Pem- 

beri amanat dalam penerbitan obligasi adalah investor, sehingga wali amanat 

mewakili kepentingan investor. Tugas wali amanat dalam penerbitan obligasi 

adalah:1) Menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten; 2) Menilai kekayaan 

emiten yang akan dijadikan jaminan; 3) Melakukan pengawasan terhadap kekayaan 

emiten; 4) Mengikuti secara terus menerus perkembangan perusahaan emiten dan 

jika diperlukan memberi nasihat kepada emiten; 5) Melakukan pemantauan dan 

pengawasan terhadap pembayaran bunga dan pinjaman pokok obligasi; 6) Sebagai 

Agen Utama Pembayaran. 

d) Perantara Perdagangan Efek (Broker, Pialang) 

Perantara perdagangan efek adalah pihak yang melakukan jual beli efek yang list- 

ing di bursa efek. Pialang memperoleh balas jasa dari layanan yang ia berikan 

kepada investor. Layanan tersebut berupa informasi yang dibutuhkan investor un- 

tuk mengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan (financial management). 

Badan atau perorangan dapat menjadi perantara perdagangan efek.Badan yang 

dimaksud dapat berbentuk LKBB, bank, atau badan hukum berbentuk perseroan 

terbatas yang khusus bergerak di bidang perantara perdagangan efek. Badan atau 

perorangan yang ingin beroperasi sebagai perantara perdagangan efek harus 

memenuhi syarat bahwa badan atau perorangan tersebut berada di Indonesia, 

mempunyai keahlian di bidang perdagangan efek, mempunyai modal disetor mini- 
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mal Rp25.000.000,00 dan harus memperoleh ijin Menteri Keuangan Republik In- 

donesia. 

e) Pedagang Efek (Dealer) 

Pedagang efek melakukan perdagangan efek di lantai bursa. Berbeda dengan Bro- 

ker, Pedagang Efek dapat membeli efek atas namanya sendiri, selain itu juga bisa 

memberi informasi kepada kliennya tentang kondisi pasar modal. Walaupun Peda- 

gang Efek ini juga dapat memperjual belikan efek selain memberi informasi kepa- 

da klien, dalam praktiknya ia harus mengutamakan pesanan kliennya. Dari aktivitas 

perdagangan efek tersebut, Pedagang Efek dimungkinkan untuk memperoleh keun- 

tungan atau kerugian. Jika harga efek (saham/obligasi) yang ia jual lebih tinggi 

dibandingkan dengan harga efek tersebut pada saat ia beli, maka pedagang efek 

akan memperoleh keuntungan (capital gain) dan apabila harga efek yang ia jual 

lebih rendah dibandingkan dengan harga efek tersebut pada saat ia beli, maka 

pedagang efek menderita kerugian modal (capital loss). 

f) Perusahaan Surat Berharga (Securities Company) 

Perusahaan surat berharga bergerak di bidang perdagangan efek-efek yang tercatat 

di bursa efek. Perusahaan Surat Berharga ini didukung oleh tenaga profesional 

dalam mekanisasi perdagangan efek, seperti underwriter, broker, fund manage- 

ment. Jadi, perbedaannya dengan Pedagang Efek (Dealer) adalah bahwa pedagang 

efek mempunyai aktivitas jual beli efek dan memberi informasi dan konsultasi 

kepada klien saja, sedangkan perusahaan surat berharga tidak hanya itu, tetapi 

juga menyediakan jasa profesional yang lain, seperti underwriter, fund manage- 

ment. 

g) Perusahaan Pengelola Dana (Invesment Company) 

Mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan 

investor, terdiri dari 2 unit yaitu sebagai pengelola dana dan penyimpan dana. 

h) Biro Administrasi Efek 

Kantor yang membantu para emiten maupun investor dalam rangka memperlancar 

administrasinya. 
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Struktur Pasar Modal Indonesia 

 
Struktur Pasar Modal Indonesia yang lama melibatkan BAPEPAM-LK, sedangkan 

yang baru fungsi dan tugas BAPEPAM-LK sudah diambil alih oleh OJK. 

 

 
 

 
Instrumen Pasar Modal Indonesia 

1. Saham 

Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusa- 

haan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva pe- 
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rusahaan. Nilai saham terbagi atas: 1) nilai nominal (nilai yang tercantum 

dalam sertifikat saham), 2) nilai dasar (harga perdana saat saham tersebut 

diterbitkan), 3) nilai pasar (harga suatu saham pada pasar). 

 
Jenis Saham 

a. Berdasarkan atas cara peralihan, terbagi atas: 
 Saham atas unjuk (saham yang tidak ditulis nama pemiliknya) 

 Saham atas nama (saham yang ditulis dengan jelas nama pemiliknya) 

b. Berdasarkan manfaat yang diperoleh pemegang saham, terdiri atas: 
 Saham Biasa (Common Stock), dibedakan menjadi 6: 

1) Blue Chip Stock 

2) Income Stock 

3) Growth Stock 

4) Cyclical Stock 

5) Defensive Stock 

6) Speculative Stock 
 Saham Preferen (Preferred Stock) adalah sekuritas yang berbentuk gabun- 

gan antara obligasi dan saham. Saham preferen dibedakan menjadi 3, 

yaitu: 

1) Commulative Preferred Stock 

2) Non Commulative Preferred Stock 

3) Participating Preferred Stock 

 
2. Obligasi dan Obligasi Konversi 

Obligasi adalah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan, 

yang menyatakan bahwa investor/pemegang obligasi telah meminjamkan se- 

jumlah dana kepada perusahaan. Sedangkan obligasi konversi adalah obligasi 

yang dapat ditukarkan dengan saham biasa pada harga tertentu sesuai perjan- 

jian. 

 
3. Produk Derivatif 

Derivative terdiri dari efek yang diturunkan dari instrument efek lainnya yang 

disebut “underlying” 

Beberapa macam instrument derivative di Indonesia: 

a. Bukti Right (Right Issue), yaitu HMETD pada harga yang telah ditetapkan se- 

lama periode tertentu. 

b. Waran, yaitu efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak 

kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut 

pada harga tertentu, dengan jangka waktu yang diperjanjikan. 

c. Kontrak Berjangka Indeks Saham (KBIS), yaitu perjanjian antara 2 pihak yang 

mengharuskan mereka untuk menjual atau membeli produk yang menjadi 

variable pokok di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditetap- 

kan sebelumnya. Obyek yang dipertukarkan disebut “Underlying Asset”. 
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d. Reksadana, yaitu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari 

masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek 

oleh Manajer Investasi pada pasar uang atau pasar modal. 

 
Alasan Go Public 

1. Memperoleh dana murah dan basis pemodal yang sangat luas untuk keperluan 

penambahan modal 

2. Memberikan likuiditas dan nilai pasar terhadap kekayaan perusahaan 

3. Mengangkat image (pandangan masyarakat) terhadap perusahaan sehingga men- 

jadi incaran para profesional sebagai tempat bekerja 

4. Pemegang saham individu cenderung menjadi konsumen yang setia kepada pro- 

duk perusahaan 

5. Menikmati secara Cuma-Cuma promosi melalui media massa terutama perusa- 

haan yang blue chips 

 
Proses Go Public 

1. Tahap Persiapan 

2. Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran 

3. Tahap Penawaran Saham 

4. Tahap Pencatatan di Bursa Efek 

 
Konsekuensi Go Public 

1. Keharusan untuk keterbukaan 

2. Keharusan untuk mengikuti peraturan pasar modal berkaitan dengan kewajiban 

pelaporan 

3. Gaya manajemen yang berubah dari informal ke formal 

4. Kewajiban membayar dividen 

5. Berusaha meningkatkan pertumbuhan perusahaan 

 

B. PASAR UANG 

Definisi Pasar Uang 

Pasar uang adalah suatu kelompok pasar dimana instrumen kredit jangka pendek, 

yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan. Fungsi pasar uang sebagai 

sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non 

keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun untuk menem- 

patkan dana atas kelebihan likuiditasnya. 

Ciri-ciri Pasar Uang 

1. Menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. 

2. Mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempun- 

yai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. 
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3. Tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal. 

Pelaku Pasar Uang 

1. Bank 

2. Yayasan 

3. Dana Pensiun 

4. Perusahaan Asuransi 

5. Perusahaan-perusahaan besar 

6. Lembaga Pemerintah 

7. Lembaga Keuangan lain 

8. Individu Masyarakat 

 
Kebutuhan Adanya Pasar Uang 

Alasan kenapa pasar uang dibutuhkan dalam sistem perekonomian adalah 

banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai 

antara inflows dan outflows. Misalnya, perusahaan melakukan penagihan dari klien 

pada periode tertentu dan pada waktu yang lain ia harus mengeluarkan uang untuk 

menutupi biaya operasionalnya. 

Untuk mengatasi masalah tersebut (perusahaan pada saat kasnya mengalami de- 

fisit), maka perusahaan tersebut sementara dapat memasuki pasar uang sebagai 

peminjam dengan mencari lembaga keuangan atau pihak lain yang memiliki surplus 

(kelebihan) dana. Selanjutnya, pada saat perusahaan tersebut mengalami surplus 

dana, maka perusahaan tersebut menjadi kreditor dalam pasar uang untuk mem- 

peroleh pendapatan daripada membiarkan danaya tak terpakai atau idle. 

 

Perbedaan dengan Pasar Modal 

Secara general atau umum perbedaan pasar uang dan pasar modal terletak pada 

jangka waktu atau jatuh tempo produknya. Pasar uang dikenal sebagai pasar yang 

menyediakan sarana peminjaman dana dalam jangka pendek (jatuh tempo kurang 

atau sama dengan satu tahun). Sedangkan pasar modal kebalikannya yakni mem- 

punyai jangka waktu panjang, atau lebih dari satu tahun. Perbedaan yang lain di- 

jabarkan sebagai berikut. 

1. Ditinjau dari produk (instrumen) yang dihasilkan dari kedua pasar tersebut 

berbeda produk utama pasar uang yakni surat promes, surat perbendaharaan 

negara, surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah, surat wesel yang di- 

askep oleh bank, sertifikat deposito, dan sertifikat yang dikeluarkan oleh bank 

sentral (SBI), SBPU, dan commercial paper. Sedangkan Pasar modal bersifat 

jangka panjang dengan produk obligasi dan obligasi konvertibel, saham, rek- 

sadana, dan instrumen derivatif (right, warrant, option, dan future). 
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2. Ditinjau dari tingkat return dan resikonya, pasar uang tingkat resikonya rendah 

dengan tingkat return yang rendah, sedangkan pasar modal tingkat resikonya 

tinggi dengan tingkat return yang tinggi pula. 

3. Ditinjau dari hasilnya, pasar uang berupa bunga sedangkan pasar modal berupa 

dividen dan capital gain. 

4. Ditinjau dari otoritasnya maka otoritas tertinggi pasar uang ialah Bank Sentral 

yaitu Bank Indonesia, sedangkan pasar modal adalah Kementerian Keuangan 

melalui badan yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu 

pasar modal memliki pasar sekunder, sedangkan pasar uang tidak selalu ada. 

5. Ditinjau dari peranannya, pasar uang sebagai peranti Operasi Pasar Terbuka, 

sedangkan pasar modal sebagai alternatif pendanaan bagi perusahaan dan al- 

ternatif investasi bagi investor. 

Perbedaan lainya terletak pada fungsinya, dimana pasar uang melakukan kegiatan 

mengalokasikan dana secara efektif dan efesien dari pihak yang mempunyai 

kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan sehingga terjadi keseimbangan an- 

tara penawaran dan permintaan dana. Surat berharga yang diperdagangkan dalam 

pasar uang terdiri dari surat berharga jangka panjang, menengah, dan pendek, 

namun transaksi yang dilakukan tetap jangka waktu pendek. 

 
Mekanisme Pasar Uang 

Pasar Uang berbeda dengan Pasar Modal yang tradingnya dilakukan melalui Bursa 

atau Stock Exchange, Pasar Uang sifatnya abstrak, tidak ada tempat khusus seperti 

halnya dengan Pasar Modal, transaksi pada Pasar Uang dilakukan secara OTC (Over 

The Counter Market), dilakukan oleh setiap peserta (partisipan) melalui Desk atau 

Dealing Room masing-masing peserta. 

 
FUNGSI PASAR UANG 

1. Sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek 

2. Sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek 

3. Sebagai sumber pembiayaan bagi perusahan untuk melakukan investasi 

4. Sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka 

pendek kepada perusahaan di indonesia 

Kebutuhan akan adanya pasar uang dilatarbelakangi adanya kebutuhan untuk men- 

dapatkan sejumlah dana dalam jangka pendek atau sifatnya harus segera dipenuhi. 

Dengan demikian pasar uang merupakan sarana alternatif khususnya bagi lembaga- 

lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non keuangan, dan peserta-peserta 

lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam 

rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. 
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Pasar uang juga merupakan sarana pengendali moneter (secara tidak langsung) 

oleh otoritas moneter dalam melaksanakan operasi terbuka, karena di Indonesia 

pelaksanaan operasi pasar terbuka oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia di- 

lakukan melalui pasar uang dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat 

Berharga Pasar Uang (SBPU) sebagai instrumennya. 

 
TUJUAN PASAR UANG 

Dari pihak yang membutuhkan dana: 

1. Untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek 

2. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas 

3. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja 

4. Sedang mengalami kalah kliring 

Dari pihak yang menanamkan dana: 

1. Untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu 

2. Membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan 

3. Spekulasi 

 
JENIS-JENIS RISIKO INVESTASI DALAM PASAR UANG 

1. Risiko pasar (interest-rate risk) 

2. Risiko reinvestment 

3. Risiko gagal bayar 

4. Risiko inflasi 

5. Risiko valuta (currency or exchange rate risk) 

6. Risiko politik 

7. Marketability atau Liquidity risk 

 
Jenis-jenis Resiko Investasi di Pasar Keuangan 

1. Resiko Pasar (interest rate risk), yaitu resiko yang berkaitan dengan turunnya 

harga surat berharga (dan tingkat bunga naik) mengakibatkan investor men- 

galami capital loss. 

2. Resiko Reinvestment, yaitu resiko terhadap penghasilan-penghasilan suatu aset 

finansial yang harus di re-invest dalam aset yang berpendapatan rendah (resiko 

yang memaksa investor menempatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga 

kredit atau surat-surat berharga ke investasi yang berpendapatan rendah akibat 

turunnya tingkat bunga. 

3. Resiko Gagal Bayar (default risk atau credit risk), yaitu resiko yang terjadi aki- 

bat peminjam (debitur) tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan 

yang diperjanjikan. 

4. Resiko Inflasi (resiko daya beli atau purchasing power risk). Untuk menghadapi 

hal tersebut kreditur biasanya berusaha mengimbangi proyeksi inflasi dengan 

mengenakan tingkat bunga yang lebih tinggi. 
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5. Resiko Valuta (currency risk atau exchange rate risk), yaitu resiko yang timbul 

karena fluktuasi kurs valuta. 

6. Resiko Politik, ini berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan ketentuan 

perundangan yang berakibat turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu 

investasi atau bahkan akan terjadi kerugian total dari modal yang diinves- 

tasikan. 

7. Marketability atau Liquidity Risk, ini dapat terjadi apabila instrument pasar uang 

yang dimiliki sulit untuk dijual kembali sebelum jatuh tempo. Sulitnya menjual 

kembali surat berharga tersebut memberi resiko untuk tidak dapat mencairkan 

kembali instrument pasar uang dalam bentuk uang tunai pada saat membu- 

tuhkan likuiditas sebelum jatuh tempo. 

 
INSTRUMEN PASAR UANG 

1. Interbank call money 

2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

3. Sertifikat Deposito 

4. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) 

5. Banker’s Acceptance 

6. Commercial Paper 

7. Treasury Bills 

8. Repurchase Agreement 

 
Perkembangan Pasar Modal di Indonesia 

Pasar Modal Indonesia telah ada sejak zaman Hindia Belanda, tepatnya pada tang- 

gal 14 Desember 1912 di Batavia, namun perkembangannya mengalami masa 

pasang – surut akibat berbagai faktor, mulai dari Perang Dunia I dan II hingga per- 

pindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada Pemerintah Republik Indone- 

sia (RI). Selanjutnya, pihak Pemerintah RI melakukan pembentukan ulang Pasar 

Modal Indonesia melalui Undang-Undang Darurat No. 13 tahun 1951 yang kemudian 

dipertegas oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 1952. 

 
Dalam 2 dasawarsa selanjutnya, perkembangan Pasar Modal Indonesia mengalami 

stagnasi sehubungan dengan dihentikannya kegiatan Pasar Modal sepanjang dekade 

1960-an hingga akhir pertengahan 1970-an. Pada tahun 1977, Pemerintah mengak- 

tifkan kembali Pasar Modal Indonesia dengan ditandai go public-nya PT Semen Cib- 

inong. Namun, dunia Pasar Modal Indonesia baru benar-benar mengalami perkem- 

bangan pada sekitar akhir dekade 1980-an, yang antara lain ditandai dengan 

pendirian PT Bursa Efek Surabaya (BES) pada tahun 1989 dan swastanisasi PT Bursa 

Efek Jakarta (BEI) pada tahun 1992. 

 
Penetapan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal juga semakin 

mengukuhkan peran BEI dan BES sebagai bagian dari Self Regulatory Organization 

(SRO) Pasar Modal Indonesia. Sejak itu, BEI tumbuh pesat berkat sejumlah penca- 
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paian di bidang teknologi perdagangan, antara lain dengan komputerisasi perda- 

gangan melalui sistem Jakarta Automated Trading System (JATS) di tahun 1995, 

perdagangan tanpa warkat di tahun 2000 dan Remote Trading System pada tahun 

2002. Sementara itu, BES mengembangkan pasar obligasi dan derivatif. 

 
Tahun 2007 menjadi titik penting dalam sejarah perkembangan Pasar Modal In- 

donesia. Dengan persetujuan para pemegang saham kedua bursa, BES digabungkan 

ke dalam BEI yang kemudian menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tujuan 

meningkatkan peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2008, 

Pasar Modal Indonesia terkena imbas krisis keuangan dunia. IHSG, yang sempat 

menyentuh titik tertinggi 2.830,26 pada tanggal 9 Januari 2008, terperosok jatuh 

hingga 1.111,39 pada tanggal 28 Oktober 2008 sebelum ditutup pada level 1.355,41 

pada akhir tahun 2008. Kemerosotan tersebut dipulihkan kembali dengan pertum- 

buhan 86,98% pada tahun 2009 dan 46,13% pada tahun 2010. 

 
Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat se- 

bagai berikut: 

 
 
 

[Desem ber 

1912] 

 Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh 

Pemerintah Hindia Belanda 

[1914 – 1918]  Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I 

[1925 – 1942]  Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa 

Efek di Semarang dan Surabaya 

[Awal tahun 

1939] 

 Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek di Semarang 

dan Surabaya ditutup 

[1942 – 1952]  Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia 

II 

[1956]  Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek se- 

makin tidak aktif 

[1956 – 1977]  Perdagangan di Bursa Efek vakum 

[10 Agustus 

1977] 

 Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEI 

dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar 

Modal). Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar 

Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai 

dengan go public PT. Semen Cibinong sebagai emiten per- 

tama 
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[1977 – 1987]  Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten 

hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih 

instrumen perbankan dibandingkan instrumen Pasar Modal 

[1987]  Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES 87) 

yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk 

melakukan Penawaran Umum dan investor asing 

menanamkan modal di Indonesia 

[1988 – 1990]  Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal dilun- 

curkan. Pintu BEI terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terli- 

hat meningkat 

[2 Juni 1988]  Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola 

oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedan- 

gkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer 

[Desember 

1988] 

 Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 88) 

yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public 

dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan 

pasar modal 

[16 Juni 1989]  Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola 

oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek 

Surabaya 

[13 Juli 1992]  Swastanisasi BEI. BAPEPAM berubah menjadi Badan Pen- 

gawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEI 

[22 Mei 1995]  Sistem Otomasi perdagangan di BEI dilaksanakan dengan 

sistem computer JATS (Jakarta Automated Trading Systems) 

[10 November 

1995] 

 Pemerintah mengeluarkan Undang –Undang No. 8 Tahun 

1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai diber- 

lakukan mulai Januari 1996 

[1995]  Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya 

[2000]  Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) mulai 

diaplikasikan di pasar modal Indonesia 

[2002]  BEI mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh 

(remote trading) 

[2007]  Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek 

Jakarta (BEI) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indone- 

sia (BEI) 
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Efisiensi Pasar Modal 

Efisiensi pasar modal merupakan salah satu indikator untuk menentukan kualitas 

suatu pasar modal. Semakin tinggi derajat efisiensinya, maka kualitas pasar modal 

tersebut akan semakin baik. Pada dasarnya terdapat dua jenis efisiensi pasar 

modal, yakni efisiensi internal dan efisiensi eksternal (Sri Handari dkk, 1996). 

 
Pasar modal semakin efisien internal apabila biaya transaksi dalam perdagangan 

saham semakin rendah. Jadi, efisiensi ini dikaitkan dengan besarnya biaya untuk 

melakukan pembelian atau penjualan suatu saham. Sementara itu derajat efisiensi 

eksternal akan ditentukan oleh kecepatan penyesuaian harga saham di pasar modal 

terhadap informasi baru. Dengan kata lain, apabila harga saham di pasar modal 

mencerminkan semua informasi yang ada (dan berhubungan dengan saham terse- 

but), maka pasar modal akan memiliki efisiensi eksternal yang semakin tinggi. Dari 

pengertian efisiensi eksternal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenis 

efisiensi ini akan dikaitkan dengan informasi, artinya efisiensi pasar modal akan 

diukur secara informasional (Sri Handaru dkk, 1996). Hal yang sama juga diungkap- 

kan Suad Husnan (1996) melalui pernyataan bahwa pasar modal yang efisien adalah 

pasar modal yang harga sekuritas-sekuritasnya mencerminkan semua informasi 

yang relevan dengan cepat. 

 
Haugen (1997) menyatakan bahwa terdapat tiga bentuk efisiensi pasar modal, tiap- 

tiap bentuk tersebut berhubungan dengan sekelompok informasi yang semakin luas 

jika dibandingkan dengan tingkat sebelumnya. Ketiga bentuk itu adalah efisiensi 

lemah, efisiensi setengah kuat, dan efisiensi kuat. 

1. Efisiensi bentuk lemah (weak-form efficiency) menunjukkan bahwa harga 

merefleksikan semua informasi yang terangkum dalam catatan harga masa lalu. 

Dalam keadaan ini investor tidak dapat memperoleh tingkat keuntungan yang 

lebih tinggi dari keadaan normal secara konsisten dengan menggunakan infor- 

masi harga di waktu lalu. Dengan kata lain informasi ini tidak relevan untuk 

memperoleh tingkat hasil yang berlebih (Haugen, 1997). 

2. Efisiensi bentuk setengah kuat (semi-strong form efficiency) adalah keadaan 

yang tidak hanya mencerminkan harga-harga di waktu lalu, tetapi juga informasi 

yang dipublikasikan. Akibatnya dalam keadaan ini investor tidak dapat memper- 

[02 Maret 

2009]  Peluncuran Perdana Sistem Perdagangan Baru PT Bursa Efek 

Indonesia: JATS-NextG 
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oleh keuntungan di atas normal secara konsisten dengan memanfaatkan infor- 

masi publik (Haugen, 1997). 

3. Efisiensi bentuk kuat (strong-form efficiency), dicapai jika harga tidak hanya 

mencerminkan informasi harga di waktu lalu dan informasi yang dipublikasikan, 

tetapi juga informasi yang dapat diperoleh dari analisis fundamental tentang pe- 

rusahaan dan perekonomian serta informasi-informasi lain yang tidak atau  

belum dipublikasikan. Dalam keadaan semacam ini harga sekuritas akan menjadi 

sangat wajar, dan tidak ada investor yang mampu memperoleh perkiraan yang 

lebih baik mengenai harga saham secara konsisten (Haugen, 1997). 


