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Pengertian

• Pasar modal (capital market) adalah suatu 

pasar di mana dana-dana jangka panjang baik 

hutang maupun modal sendiri 

diperdagangkan

• Yang diperdagangkan seperti obligasi, saham 

biasa dan saham preferen
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Fungsi Pasar Modal

• Sarana pendanaan usaha atau sebagai saran 

bagi perusahaan untuk mendapatkan dana 

dari masyarakat pemodal (investor)

• Sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi 

pada instrumen keuangan
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Peranan & Manfaat Pasar Modal

Peranan pasar modal

Sebagai suatu piranti untuk 
melakukan alokasi sumber 
daya ekonomi secara 
optimal

Manfaat pasar modal

a. Menyediakan sumber 
pendanaan

b. Mendorong penerapan 
prinsip GCG

c. Penyerapan tenaga kerja

d. Peningkatan pendapatan 
negara, indikator 
perekonomian negara

e. Pemerataan pendapatan 
& sarana peningkatan 
kapasitas produksi
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Tujuan Pemanfaatan Pasar Modal Bagi 

Perusahaan

• Perluasan usaha

• Memperbaiki struktur modal

• Melaksanakan pengalihan pemegang saham 

(divestment)
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Pengelompokkan investor di pasar 

modal

1. Pemodal yang bertujuan memperoleh 

deviden

2. Pemodal yang bertujuan untuk berdagang

3. Kelompok yang berkepentingan dalam 

kepemilikan perusahaan

4. Kelompok spekulator
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Jenis Pasar Modal

1. Pasar Perdana

2. Pasar Sekunder
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Instrumen Pasar Modal

1. Saham

2. Obligasi

3. Sukuk

4. Reksa Dana 

5. Intrumen Derivatif (Right, 
Opsi, Warran)

6. Efek Beragun Aset (EBA)

7. Dana Investasi Real Estate 
(DIRE)
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Proses Emisi Efek

• Emisi efek atau penawaran umum (go public) 
merupakan suatu proses yang melibatkan 
lembaga penunjang pasar modal dalam rangka 
penjualan efek (saham dan obligasi) suatu 
perusahaan kepada masyarakat umum.

• Jenis penawaran umum, yaitu:

1. Penawaran umum perdana

2. Penawaran umum terbatas

3. Penawaran umum berkelanjutan

10



1. a. Alur proses penawaran umum (sebelum efektif)
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1.b. Alur proses penawaran umum (setelah efektif)
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2. Alur proses penawaran umum terbatas
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3. penawaran umum berkelanjutan

• Penawaran umum berkelanjutan adalah kegiatan 
penawaran umum atas efek bersifat utang dan/atau sukuk 
yang dilakukan secara bertahap yang hanya dapat 
dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak 
efektifnya pernyataan pendaftaran.

• Pihak yang dapat melakukan penawaran umum 
berkelanjutan yaitu:

1. Pihak yang telah menjadi emiten atau perusahaan publik 
paling sedikit 2 (dua) tahun, atau

2. Tidak lagi menjadi emiten atau perusahaan publik namun 
pernah melakukan penawaran umum atas efek bersifat 
utang dan/atau sukuk dan telah melunasi efek dimaksud 
tidak lebih dari 2 (dua) tahun sebelum menyampaikan 
pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum 
berkelanjutan
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Mekanisme Transaksi di Pasar Modal
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Mekanisme Transaksi di Pasar Modal
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Strategi Investasi di Pasar Modal

1. Beli di pasar perdana, kemudian dijual begitu 
dicatatkan d bursa efek

2. Mengumpulkan beberapa jenis saham dalam 
portofolio

3. Beli dan simpan

4. Beli saham tidur

5. Strategi berpindah

6. Strategi konsentasi pada industri

7. Strategi belilah pasar (buying market) atau 
mutual fund atau unit trust
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Resiko Investasi di Pasar 

Modal

1. Resiko daya beli (purchasing 

power risk)

2. Resiko bisnis (business risk)

3. Resiko tingkat bunga

4. Resiko pasar (market risk)

5. Resiko likuiditas (liquidity 

risk)
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Teknik Analisis Efek

1. Analisis Fundamental

Harga saham merupakan refleksi nilai dari 
perusahaan bersangkutan, penilaian suatu 
saham digunakan teknik analisis rasio.  Rasio 
yang digunakan PER, Deviden Yield, dan Net 

asset Value

2. Analisis Teknikal

pendekatan teknikal ini menyatakan bahwa, 
investor adalah makhluk irrasional
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