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KEGIATAN PEMBELAJARAN I 

 

PASAR MODAL : FUNGSI EKONOMI DAN KEUANGAN 

 

 

A. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

1. Bacalah dengan seksama tujuan pembelajaran untuk mengetahui apa yang 

akan diperoleh setelah mempelajari materi ini. 

2. Jika Anda mengalami kesulitan dalam mempelajari setiap materi, sebaiknya 

berkonsultasi pada dosen pengampu mata kuliah. 

3. Kerjakan latihan yang terdapat pada akhir uraian materi, diskusikan dengan 

teman untuk mengetahui kemungkinan jawaban benar. 

4. Kerjakan penilaian tanpa melihat kunci jawaban 

5. Gunakan kunci jawaban untuk mengetahui apakah jawaban Anda benar 

6. Jika perolehan skor Anda minimal 70 maka Anda dinyatakan telah 

menguasai kompetensi pada modul ini dan Anda disilahkan melanjutkan ke 

modul berikutnya 

 

B. DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah ini membahas mengenai investasi pada aktiva keuangan. Dari 

pembahasan yang ada diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang pasar 

modal dan konsep mengenai investasi pada sekuritas secara individual dan 

secara portofolio. Juga diharapkan mahasiswa dapat mengerti model-model 

penentuan harga sekuritas. 

 

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa diharapkan mampu untuk: 

1. Menjelaskan arti investasi. 

2. Menguraikan alasan-alasan mengapa investasi perlu dilakukan 

3. Menguraikan jenis investasi. 

4. Menjelaskan konsep pasar modal sebagai fungsi ekonomi dan keuangan. 

5. Menjelaskan daya tarik pasar modal. 

6. Menguraikan faktor-faktor keberhasilan pasar modal. 
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D. MATERI 

 Investasi merupakan pengharapan mendapatkan keuntungan dimasa 

depan dengan mengorbankan  uang, aset atau Sumber Daya lain  yang 

berharga pada saat sekarang. 

 Beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain 

(Tandelilin, 2010: 8): 

a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. 

Seseorang yang bijaksana akan berfikir bagaimana meningkatkan 

taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha 

bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada 

sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. 

b. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam 

pemilikan perusahaan atau obyek lain, seseorang dapat menghindari 

diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat 

adanya pengaruh inflasi. 

c. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia 

banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya 

investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan 

kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang 

usaha tertentu. 

 Analisis investasi yang dibahas adalah investasi yang berfokus dalam 

sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi, atau opsi dan 

kontrak jangka panjang yang terdapat di pasar modal. 

 Seseorang dapat melakukan investasi pada Aset Riil dan aset keuangan. 

Aset riil dalam ekonomi, contohnya adalah tanah, bangunan, mesin dan 

pengetahuan yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa 

sehingga menghasilkan pendapatan bagi ekonomi. Aset keuangan 

merupakan sekuritas yang tidak lebih dari selembar kertas atau data 

komputer yang perannya tidak secara langsung dalam kapasitas 

produksi di ekonomi. Contohnya dengan membeli sertifikat deposito, 

saham, obligasi atau sertifikat reksadana. 
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 Kita akan berfokus hampir secara eksklusif pada aset keuangan. Akan 

tetapi, Anda sebaiknya tidak kehilangan pandangan bahwa faktanya 

kesuksesan dan kegagalan dari suatu aset keuangan yang kita beli pada 

akhirnya akan tergantung pada kinerja aset riilnya (Bodie dkk, 2014:3) 

 Pasar modal merupakan sarana perusahaan untuk menjual saham dan 

mengeluarkan obligasi dengan memperhitungkan laba dan rugi untuk 

meningkatkan kebutuhan jangka panjang. 

 Pasar modal harus bersifat likuid dan efisien dengan tujuan untuk 

menarik pembeli dan penjual untuk berpartisipasi. Suatu pasar modal 

dikatakan likuid jika penjual dapat menjual dan pembeli dapat membeli 

surat-surat berharga dengan cepat. Pasar modal dikatakan efisien jika 

harga dari surat-surat berharga mencerminkan nilai dari perusahaan 

secara akurat. (Jogiyanto, 1998: 10) 

 Pasar modal menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dalam 

menjalankan fungsi ekonominya, pasar modal menyediakan fasilitas 

untuk memindahkan dana dari lender (pihak yang mempunyai 

kelebihan dana) ke borrower (pihak yang memerlukan dana).  

 

 

 

 

 Dengan menginvestasikan kelebihan dana yang dimilikinya, lender 

mengharapkan akan memperoleh imbalan dari penyerahan dana 

tersebut. 

 Dari sisi borrower tersedianya dana dari pihak luar memungkinkannya 

melakukan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari hasil 

operasi perusahaan. Dalam proses ini diharapkan akan terjadi 

peningkatan kemakmuran.  

 Fungsi ekonomi seperti di atas juga dilakukan oleh intermediasi 

keuangan lainnya, seperti lembaga perbankan, tetapi bedanya dalam 

pasar modal yang diperdagangkan adalah dana jangka panjang. 

LENDER BORROWER PASAR MODAL 
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 Fungsi keuangan dilakukan dengan menyediakan dana yang 

diperlukan oleh para borrower dan para lender menyediakan dana 

tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aset riil yang 

diperlukan untuk investasi tersebut. 

 Beberapa daya tarik dari pasar modal adalah (Husnan, 2015: 4): 

a. Diharapkan pasar modal akan dapat menjadi alternatif 

penghimpunan dana selain sistem perbankan. Di setiap negara 

sistem perbankan umumnya dominan sebagai sistem mobilisasi dana 

masyarakat. Bank-bank menghimpun dana dari masyarakat 

kemudian menyalurkan dana tersebut ke pihak-pihak yang 

memerlukan sebagai kredit. Dalam teori keuangan, ada keterbatasan 

penggunaan hutang yang biasanya diindikasikan dari telah terlalu 

tingginya debt to equity ratio (perbandingan antara hutang dengan 

modal sendiri) yang dimiliki perusahaan. Dalam keadaan tersebut, 

perusahaan akan terpaksa menahan diri untuk perluasan usaha 

kecuali jika mendapatkan dana dalam bentuk equity.  

Pasar modal memungkinkan perusahaan menerbitkan sekuritas yang 

berupa surat tanda hutang (obligasi) ataupun surat tanda kepemilikan 

perusahaan (saham). Dengan demikian, perusahaan dapat 

menghindarkan diri dari kondisi debt to equity ratio yang terlalu 

tinggi sehingga justru membuat cost of the firm tidak lagi minimal. 

Baik hutang maupun modal sendiri, memiliki biaya dana (cost of 

capital). Namun untuk modal sendiri, biaya tersebut bersifat implisit 

atau opportunitistic, sedangkan untuk hutang bersifat eksplisit 

karena memang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan dalam 

bentuk pembayaran bunga. 

b. Pasar modal memungkinkan para pemodal mempunyai berbagai 

pilihan investasi yang sesuai dengan preferensi resiko mereka. 

Seandainya tidak ada pasar modal, maka para lender mungkin hanya 

dapat menginvestasikan dananya dalam sistem perbankan (selain 

alternatif investasi pada real assets). Dengan adanya pasar modal, 

para pemodal memungkinkan untuk melakukan diversifikasi 
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investasi, membentuk portofolio (yaitu gabungan dari berbagai 

investasi) sesuai dengan resiko yang mereka bersedia tanggung dan 

tingkat keuntungan yang mereka harapkan.  

Dalam keadaan pasar modal yang efisien, hubungan yang positif 

antara resiko dan keuntungan diharapkan akan terjadi. Disamping itu 

investasi pada sekuritas mempunyai daya tarik lain, yaitu pada 

likuiditasnya. 

 Dari sisi perusahaan yang memerlukan dana, pasar modal merupakan 

alternatif pendanaan ekstern dengan biaya yang lebih rendah daripada 

sistem perbankan. (Husnan, 2015: 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal antara lain 

adalah (Husnan, 2015: 9): 

 Supply sekuritas 

Faktor ini berarti harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan 

sekuritas di pasar modal. 

 Demand sekuritas 

Faktor ini berarti bahwa harus terdapat anggota masyarakat yang 

memiliki jumlah dana yang cukup besar untuk dipergunakan membeli 

sekuritas-sekuritas yang ditawarkan. 

 

 

PEMILIK DANA 

YANG MEMERLUKAN DANA 

 

BANK-BANK 

Pemilik dana 

menerima 11-13% 

Perusahaan 

membayar 18-19% 

Pemilik dana menerima 

15% dan perusahaan 

membayar jumlah yag 

sama plus biaya emisi 



Analisis Investasi dan Teori Portofolio  Atmadjaja & Noviasari 

 6 

 

 Kondisi politik dan ekonomi 

Kondisi politik yang stabil ikut membantu pertumbuhan ekonomi 

yang pada akhirnya mempengaruhi supply dan demand akan sekuritas. 

 Masalah hukum dan peraturan 

Pembeli sekuritas pada dasarnya mengandalkan diri pada informasi 

yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang menerbitkan 

sekuritas. Kebenaran informasi menjadi sangat penting, disamping 

kecepatan dan kelengkapan informasi. Peraturan yang melindungi 

pemodal dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan menjadi 

mutlak diperlukan. 

 Peran lembaga-lembaga pendukung pasar modal 

Lembaga-lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, 

akuntan publik, underwriter, wali amanat, notaris, konsultan hukum, 

lembaga kliring perlu untuk bekerja sama dengan profesional dan bisa 

diandalkan sehingga kegiatan emisi dan transaksi di bursa efek dapat 

berlangsung dengan cepat, efisien dan dapat dipercaya 

 

E. RANGKUMAN MATERI 

Pasar modal adalah sarana pendanaan dan kegiatan investasi bagi perusahaan, 

pemerintah, maupun individu. Peran penting pasar modal untuk menunjang 

pembangunan nasional. Perkembangan pasar modal di Indonesia banyak 

dipengaruhi oleh kebijakan yang akan ditentukan oleh pemerintah.  

Investasi merupakan pengharapan mendapatkan keuntungan dimasa depan 

dengan mengorbankan  uang, aset atau sumber daya lain  yang berharga pada 

saat sekarang. Seseorang dapat melakukan investasi pada aset riil dan aset 

keuangan. Aset riil dalam ekonomi dapat digunakan untuk memproduksi 

barang dan jasa sehingga menghasilkan pendapatan bagi ekonomi. Aset 

keuangan merupakan sekuritas yang tidak lebih dari selembar kertas atau data 

komputer yang perannya tidak secara langsung dalam kapasitas produksi di 

ekonomi. 

Pasar modal menjalankan fungsi ekonomi sebagai fasilitator atau mediator 

yang memindahkan dana dari lender ke borrower dan juga menjalankan fungsi 
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keuangan dengan menyediakan dana kepada borrower tanpa harus terlibat 

langsung dalam kepemilikan aset riil. 

 

F. PENUGASAN 

1. Tujuan 

a. Mahasiswa mampu menjelaskan investasi di pasar modal 

b. Mahasiswa mampu mempresentasikan analisis empiris investasi di 

pasar modal 

 

2. Media 

a. Jurnal ilmiah 

b. Internet  

 

3. Langkah-Langkah 

a. Bentuklah kelompok terdiri dari 2 – 3 mahasiswa 

b. Carilah jurnal ilmiah melalui internet tentang investasi di pasar modal 

c. Analisis dengan kritis jurnal yang saudara temukan 

d. Diskusikan dengan teman kelompok terkait investasi di pasar modal 

e. Presentasikan hasil diskusi kelompok dan di rekam menggunakan video 

kemudian diunggah ke media social (Youtube, Facebook, dan 

Instragram) 

 

G. EVALUASI 

Soal Latihan 

a. Jelaskan yang dimaksud dengan investasi. 

b. Mengapa seseorang melakukan investasi? Jelaskan. 

c. Uraikan jenis-jenis investasi dan berikan contohnya 

d. Bagaimana pasar modal menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi 

keuangan? Jelaskan 

e. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal. 

Jelaskan. 
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I. KUNCI JAWABAN 

a. Investasi merupakan pengharapan mendapatkan keuntungan dimasa 

depan dengan mengorbankan  uang, aset atau Sumber Daya lain  yang 

berharga pada saat sekarang. 

b. Beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain: 

1)  Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. 

2)  Mengurangi tekanan inflasi. 

3)  Dorongan untuk menghemat pajak. 

c. Jenis investasi: investasi aset riil dan investasi aset keuangan. Contoh 

aset riil: tanah, bangunan, mesin, pengetahuan. Contoh aset keuangan: 

sertifikat deposito, saham, obligasi, dan sertifikat reksadana. 

d. Pasar modal sebagai fungsi ekonomi berarti pasar modal menyediakan 

fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower. Sedangkan 

pasar modal sebagai fungsi keuangan berarti menyediakan dana yang 

diperlukan borrower dan lender menyediakan dana tanpa harus terlibat 

langsung dalam kepemilikan aset riil yang diperlukan untuk investasi 

tersebut. 

e. Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal adalah 

supply sekuritas, demand sekuritas, kondisi politik dan ekonomi, 

masalah hukum dan peraturan, dan peran lembaga-lembaga pendukung 

pasar modal 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN II 

 

BURSA EFEK DAN SEKURITAS YANG DIPERDAGANGKAN 

 

 

A. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

1. Bacalah dengan seksama tujuan pembelajaran untuk mengetahui apa yang 

akan diperoleh setelah mempelajari materi ini. 

2. Jika Anda mengalami kesulitan dalam mempelajari setiap materi, sebaiknya 

berkonsultasi pada dosen pengampu mata kuliah. 

3. Kerjakan latihan yang terdapat pada akhir uraian materi, diskusikan dengan 

teman untuk mengetahui kemungkinan jawaban benar. 

4. Kerjakan penilaian tanpa melihat kunci jawaban 

5. Gunakan kunci jawaban untuk mengetahui apakah jawaban Anda benar 

6. Jika perolehan skor Anda minimal 70 maka Anda dinyatakan telah 

menguasai kompetensi pada modul ini dan Anda disilahkan melanjutkan ke 

modul berikutnya 

 

B. DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah ini membahas mengenai investasi pada aktiva keuangan. Dari 

pembahasan yang ada diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang pasar 

modal dan konsep mengenai investasi pada sekuritas secara individual dan 

secara portofolio. Juga diharapkan mahasiswa dapat mengerti model-model 

penentuan harga sekuritas. 

 

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa diharapkan mampu untuk: 

1. Menjelaskan pengertian bursa efek. 

2. Menguraikan jenis-jenis sekuritas yang diperjualbelikan di bursa efek 
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D. MATERI 

a. Bursa Efek 

 Pengertian bursa efek atau bursa saham merupakan pihak yang 

menyelenggarakan dan menyediakan sarana prasarana serta sistem yang 

mempertemukan pembeli dan penjual efek perusahaan yang sudah terdaftar 

di bursa tersebut. 

 Sekuritas merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal (yaitu 

pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari prospek 

atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai 

kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. 

 Sekuritas yang dapat diperjualbelikan tersebut, dan merupakan instrumen 

keuangan jangka panjang, maka penerbitannya dilakukan di pasar modal. 

Sedangkan kegiatan perdagangannya dilakukan di bursa. Di Indonesia bursa 

yang ada adilah Bursa Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. 

Setelah sekuritas terjual di pasar perdana, sekuritas tersebut kemudian 

didaftarkan di bursa efek, agar nantinya dapat diperjualbelikan di bursa. 

 Awal sekuritas diperdagangkan di bursa, biasanya memerlukan waktu 

sekitar 6-8 minggu dari saat IPO (Initial Public Offering). Pada waktu 

sekuritas tersebut mulai diperdagangkan di bursa, dikatakan sekuritas 

tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. 

 Bursa efek dimiliki oleh sekumpulan securities houses. Securities houses 

merupakan perusahaan (berbentuk PT) yang dapat bertindak sebagai 

underwriter, broker-dealer, broker, investment manager, dan investment 

consultant. Jika security house bertindak sebagai dealer, maka perusahaan 

tersebut membeli dan menjual sekuritas untuk dirinya sendiri. Sedangkan 

kalau bertindak sebagai broker, maka ia membeli dan menjual sekuritas 

untuk pihak lain. 

 Pada perdagangan reguler, harga terbentuk sesuai dengan harga lelang, 

dengan proses tawar menawar didasarkan atas prioritas harga dan prioritas 

waktu. Harga yang dicantumkan pada pasar reguler adalah harga terakhir 

saham tersebut diperdagangkan. Perdagangan reguler dilakukan sesuai 

dengan sistem perdagangan kontinyu dengan jumlah satuan lot. Satu lot 
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terdiri dari 100 lembar saham. Pada harga inilah indeks pasar (Indeks Harga 

Saham Gabungan = IHSG) disusun. 

 

b. Jenis Sekuritas menurut Tendelilin (2010:40): 

1. Saham 

 Saham merupakan hak kepemilikan atas perusahaan. Jika prospek 

perusahaan membaik, harga saham tersebut akan meningkat. Memiliki 

saham berarti memiliki perusahaan. Jika perusahaan berkembang baik, 

maka nilai perusahaan akan meningkat, sehingga nilai investasi pada 

perusahaan tersebut juga meningkat. Dalam keadaan ini harga saham akan 

naik menjadi lebih tinggi daripada harga pada waktu membeli. Hal ini 

disebut capital gain. Penghasilan yang dinikmati pembeli saham adalah 

pembagian deviden ditambah dengan kenaikan harga saham tersebut. 

 Penghasilan pemilik saham menjadi lebih tidak pasti. Hal ini disebabkan 

karena pembayaran dividen sendiri dipengaruhi oleh prospek perusahaan 

yang tidak pasti. 

 Ada beberapa jenis saham, antara lain, saham biasa yaitu surat bukti 

tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Dividen yang diterima tidak 

tetap tergantung dari keputusan RUPS. Pemilik saham biasa mempunyai 

hak memilih dalam RUPS. Jenis saham yang lain adalah saham preferen 

yaitu saham yang akan menerima dividen saham dalam jumlah yang 

tetap. Pemilik saham ini tidak memiliki hak suara dalam RUPS. 

 

2. Obligasi 

 Obligasi adalah surat tanda utang jangka panjang yang diterbitkan oleh 

perusahaan atau pemerintah. Dengan membeli obligasi, pemilik obligasi 

tersebut berhak menerima bunga (yang dapat dibayarkan tiap semester) 

dan harga nominalnya pada waktu obligasi tersebut jatuh tempo. 

 Sekuritas yang diperdagangkan di pasar obligasi Indonesia adalah obligasi 

perusahaan, obligasi negara dan obligasi konversi. Setelah diterbitkan, 

obligasi dapatdiperdagangkan oleh investor di BEI seperti hal nya 

sekuritas lainnya. 
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 Obligasi memiliki karakteristik yang bermacam-macam.  Jenis obligasi 

yang “tradisional” adalah obligasi yang menawarkan bunga yang tetap 

dengan jangka waktu tertentu. Ada juga yang disebut zero-coupon bond 

yaitu jenis obligasi yang tidak memberikan bunga, tetapi pada saat 

penjualan obligasi, harga yang ditetapkan adalah harga diskonto (di bawah 

harga nominal). Jenis yang lain adalah obligasi konversi, yaitu jenis 

obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham pada saat jatuh tempo. 

 Selama berjalannya waktu, harga obligasi dapat naik dan dapat turun. Jadi 

meskipun penghasilan yang diterima dalam bentuk bunga bersifat tetap, 

tetap jika pemodal akan menjual obligasi tersebut sebelum jangka waktu 

pelunasannya, maka ada kemungkinan pemodal tersebut akan menerima 

harga yang berbeda dengan harga yang dulu dibayarkan pada saat 

pembelian. 

 

3. Derivatif 

 Sekuritas derivatif (turunan) adalah aset finansial yang diturunkan dari 

saham dan obligasi, dan bukan dikeluarkan perusahaan dan pemerintah 

untuk mendapatkan dana. 

 Ada dua jenis yang penting dari sekuritas derivatif, yaitu kontrak 

berjangka dan kontrak opsi 

 

4. Reksa Dana 

 Reksa dana merupakan tempat yang berisi sekumpulan sekuritas yang 

dikelola oleh perusahaan investasi dan dibeli oleh investor 

 Berdasarkan jenis investasinya menurut Farid dan Siswanto dalam Fahmi 

(2015: 56) reksa dana dapat dibedakan menjadi:  

a. Reksa dana pasar uang yang hanya melakukan investasi pada efek 

bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun 

b. Reksa dana pendapatan tetap, yaitu reksa dana yang melakukan 

investasi sekurang kurangnta 80% dari aktiva nya dalam obligasi 

dengan bunga tetap, dan bukan pada obligasi yang berbunga 

mengambang 
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c. Reksa dana saham adalah reksa dana yang melakukan investasi 

sekurang kurangnta 80% dari aktiva dalam efek berbentuk ekuitas. 

d. Reksa dana campuran, yaitu melakukan investasi dalam efek yang 

bersifat ekuitas dan utang atau obligasi, dengan tidak menggunakan 

perbandingan seperti yang disebutkan sebelumnya. 

 

E. RANGKUMAN MATERI 

Bursa Efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana 

prasarana serta sistem yang mempertemukan pembeli dan penjual efek 

perusahaan yang sudah terdaftar di bursa tersebut. Bursa Efek di Indonesia 

adalah Bursa Efek Indonesia yang merupakan penggabungan Bursa Efek 

Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. 

Jenis-jenis sekuritas yang diperdagangkan di bursa efek antara lain saham, 

obligasi, derivatif dan reksadana.  

 

F. PENUGASAN 

1. Tujuan 

a. Mahasiswa mampu menjelaskan bursa efek di Indonesia  

b. Mahasiswa mampu mempresentasikan analisis empiris perdagangan 

sekuritas di bursa efek di Indonesia 

2. Media 

a. Jurnal ilmiah 

b. Internet  

3. Langkah-Langkah 

a. Bentuklah kelompok terdiri dari 2 – 3 mahasiswa 

b. Carilah jurnal ilmiah melalui internet tentang bursa efek di Indonesia 

c. Analisis dengan kritis jurnal yang saudara temukan 

d. Diskusikan dengan teman kelompok terkait investasi di pasar modal 

e. Presentasikan hasil diskusi kelompok dalam bentuk PPT dengan 

menggunakan screen audio dan dikumpulkan melalui google classroom 
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G. EVALUASI 

Soal Latihan 

a. Jelaskan yang dimaksud bursa efek. 

b. Apa yang dimaksud dengan sekuritas? Jelaskan 

c. Security house dapat bertindak sebagai dealer dan sebagai broker. 

Jelaskan perbedaan antara dealer dan broker. 

d. Jelaskan jenis-jenis sekuritas.  
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I. KUNCI JAWABAN 

a. Bursa efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan 

sarana prasarana serta sistem yang mempertemukan pembeli dan 

penjual efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa tersebut. 

b.  Sekuritas merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal 

(yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian 

dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas 

tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut 

menjalankan haknya. 

c. Dealer membeli dan menjual sekuritas untuk dirinya sendiri, sedangkan 

broker membeli dan menjual sekuritas untuk pihak lain. 

d. Jenis sekuritas adalah: 

1) Saham merupakan hak kepemilikan atas perusahaan.   

2) Obligasi merupakan surat berharga utang jangka panjang yang 

diterbitkan perusahaan atau pemerintah. 

3) Derivatif merupakan aset keuangan yang diturunkan dari saham dan 

obligasi. 

4) Reksadana merupakan tempat yang berisi sekumpulan sekuritas 

yang dikelola perusahaan investasi dan dibeli oleh investor.  

 


