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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pasar modal merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang 

bergerak di bidang efek. Pasar modal dapat diartikan sebagai tempat yang 

mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak 

yang membutuhkan sarana investasi pada instrumen finansial seperti saham, 

obligasi, reksa dana dan lain-lain. Seperti telah dijelaskan dalam Undang-

Undang RI No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan 

Pasar Modal adalah “ kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran 

Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan 

Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan 

Efek”.   

Pasar modal memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian 

suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi 

ekonomi dan fungsi keuangan. Dalam fungsi ekonomi, pasar modal berperan 

sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat 

pemodal atau disebut investor dan sebagai sarana bagi masyarakat untuk 

berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana dan 

lain-lain dengan harapan memperoleh keuntungan (return). Dalam fungsi 

keuangan, pasar modal memberikan kemungkinan bagi pemilik dana untuk 

memperoleh kauntungan (return) dari karakteristik investasi yang dipilih. 

Pasar modal memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional yaitu 
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sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi 

bagi masyarakat.  

Berdasarkan jenisnya, investasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu real 

asset dan financial asset. Real asset adalah investasi pada aset-aset yang 

bentuknya dapat dilihat, disentuh, dan diraba, misalnya investasi emas, rumah, 

bangunan dan sebagainya. Sedangkan financial asset adalah investasi yang 

bentuknya tidak dapat dilihat, disentuh, dan diraba, seperti saham, obligasi, 

reksadana dan surat-surat berharga lainnya. Berinvestasi sudah menjadi suatu 

kebutuhan di masa sekarang, karena pada kenyataannya investasi merupakan 

cara untuk menanggulangi dan mewaspadai ketidakpastian ekonomi di masa 

yang akan datang. Dimana ketika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan dan 

membutuhkan dana yang mendesak maka, dana hasil cadangan investasi bisa 

digunakan. Saat ini banyak orang yang mengatakan harus investasi dengan 

investasi yang melebihi inflasi. 

Berbicara tentang investasi, saham merupakan salah satu jenis investasi 

yang sedang banyak dibicarakan saat ini. Beberapa alasan mengapa 

melakukan investasi dalam bentuk saham diantaranya karena saham 

memberikan peluang yang besar untuk mendapatkan keuntungan pada masa 

yang akan datang. Selain itu, saham dinilai sebagai instrumen investasi yang 

cukup likuid sehingga dapat lebih mudah mengubahnya ke dalam bentuk uang 

tunai dan penanaman saham dapat dilakukan oleh semua kalangan. Saat ini, 

dengan adanya sistem online trading proses jual beli saham sangat sederhana 

dan bisa dilakukan oleh siapa pun. Pengawasan dan payung hukum investasi 
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dalam bentuk saham juga telah tertata rapi yang tentunya memberikan 

kenyamanan bagi setiap orang yang akan menanamkan investasinya dalam 

bentuk saham.(Joko Salim, 2010:13) 

Saham merupakan alternatif investasi yang sangat menjanjikan, namun 

masih banyak masyarakat yang belum mengalokasikan kelebihan dananya 

untuk berinvestasi dalam saham karena tidak tahu bagaimana prosedur 

pembelian dan penjualan saham serta tidak tahu manfaat atau keuntungan 

yang didapatkan dari investasi saham. 

PT. Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. merupakan salah satu anggota 

bursa yang telah memperoleh izin yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) untuk dapat menyelenggarakan PPE (Perantara Perdagangan 

Efek). Sebelum nasabah melakukan pembelian dan penjualan saham terlebih 

dahulu harus membuka rekening efek atas nama nasabah. Nasabah investor 

membuka rekening dengan mengisi dokumen pembukaan rekening yang 

didalamnya terdapat identitas nasabah lengkap termasuk tujuan investasi dan 

keadaan keuangan nasabah serta keterangan tentang investasi yang akan 

dilakukan. Setelah nasabah selesai melakukan pembukaan rekening efek dan 

mendapatkan akses untuk membuka akun dalam aplikasi Relitrade, barulah 

nasabah dapat melakukan pembelian dan penjualan saham. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh 

mengenai prosedur pembelian dan penjualan saham yang tersedia di PT. 

Reliance Sekuritas Indonesia, Tbk. Kantor Perwakilan Tasikmalaya. Oleh 

karena itu, dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul 
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“Prosedur Pembelian dan Penjualan Saham Pada PT. Reliance Sekuritas 

Indonesia, Tbk. Kantor Perwakilan Tasikmalaya”.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Sejalan dengan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka 

permasalahan ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur pembelian dan penjualan saham pada PT. 

Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Kantor Perwakilan Tasikmalaya. 

2. Apa hambatan yang sering kali terjadi ketika melakukan pembelian 

dan penjualan saham. 

3. Bagaimana solusi dari hambatan-hambatan yang sering kali terjadi 

ketika melakukan pembelian dan penjualan saham. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Selaras dengan identifikasi masalah, yang menjadi tujuan dalam penelitian 

di PT. Reliance Sekuritas Indonesia, Tbk. Kantor Perwakilan Tasikmalaya 

adalah untuk mengetahui: 

1. Prosedur pembelian dan penjualan saham pada PT. Reliance Sekuritas 

Indonesia, Tbk. Kantor Perwakilan Tasikmalaya. 

2. Hambatan yang sering kali terjadi ketika melakukan pembelian dan 

penjualan saham. 

3. Solusi dari hambatan-hambatan yang seringkali terjadi ketika 

melakukan pembelian dan penjualan saham. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis maupun praktis sebagai: 

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan 

referensi, khususnya materi instrumen pasar modal terutama saham tentang 

proses pembelian dan penjualan saham. 

2. Terapan Ilmu Pengetahuan 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan berfikir serta menambah 

pengetahuan dan pemahaman khususnya tentang prosedur pembelian dan 

penjualan saham pada PT. Reliance Sekuritas Indonesia, Tbk. 

b. Bagi lembaga/Fakultas Ekonomi 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam 

menunjang perkuliahan khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi juga dapat 

dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk rekan-rekan mahasiswa yang 

akan melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama di masa yang 

akan datang. 

c. Bagi pihak lain 

Khususnya bagi pembaca atau masyarakat, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sumber informasi yang sekiranya dapat memberikan manfaat untuk 

dijadikan sebagai bahan referensi serta perbandingan untuk keperluan 

penelitian pada masalah yang sama ataupun penelitian lanjutan.  
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang 

diperlukan yaitu PT. Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Kantor Perwakilan 

Tasikmalaya yang beralamat di Ruko Tasik Indah Plaza No. 21 Jalan KHZ 

Mustofa No. 345 Tasikmalaya 46121. Dengan waktu penelitian 30 hari kerja 

terhitung mulai tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 

2021. 

Tabel 1.1 

Matriks Waktu Jadwal Penelitian 

 

No 

 

 

Kegiatan 

Bulan Ke: 

Februari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pelaksanaan kegiatan 

magang 

                    

2 Penyusunan draft awal 

laporan hasil magang 

                    

3 Sidang laporan hasil 

magang 

                    

4 Penyusunan draft akhir 

laporan hasil magang 

                    

5 Pengajuan SK bimbingan 

TA 

                    

6 Penerimaan Sk 

pembimbing TA 

                    

7 Pengajuan judul ke 

Pembimbing 1 

                    

8 Acc judul oleh 

Pembimbing 1 

                    

9 Acc judul oleh 

Pembimbing 2 

                    

10 Penyusunan draft awal 

Tugas Akhir 

                    

11 Proses bimbingan untuk 

menyelesaikan TA 

                    

12 Sidang Tugas Akhir                     
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13 Revisi Tugas Akhir dan 

Persetujuan Revisi 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


