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Perekonomian Yang Maju Dan 

Berkembang Membutuhkan Sistem 

Keuangan Yang Kuat 



Tinjauan Atas Proses Alokasi 

Modal 

Perpindahan modal terjadi melalui 

cara : 

1. Perpindahan langsung uang dan 

efek 

2. Perpindahan tidak langsung melalui 

bankir investasi 

3. Perpindahan tidak langsung melalui 

perantara keuangan 



Pasar-pasar Keuangan 

 Jenis-jenis pasar keuangan : 

1. Pasar aset fisik vs pasar aset 

keuangan 

2. Pasar tunai vs pasar berjangka 

3. Pasar uang vs pasar modal 

4. Pasar primer vs pasar sekunder 

5. Pasar privat vs pasar publik 

 Tren terbaru 



Institusi Keuangan 

Kategori-kategori utama institusi keuangan : 

 Investasi perbankan 

 Perbankan komersial 

 Perusahaan jasa keuangan 

 Asosiasi simpan pinjam (savings and loan 

association) 

 Bank simpanan bersama (mutual savings banks) 



 Serikat kredit (credit union) 

 Dana pensiun (pension funds) 

 Perusahaan asuransi jiwa 

 Reksa dana (mutual funds) 

 Hedge fund 

 



Bursa Saham 

Jenis-jenis bursa saham : 

1. Bursa saham dengan lokasi fisik 

2. Pasar luar bursa dan bursa saham 

Nasdaq 



Pasar Untuk Saham Biasa 

Perusahaan 

tertutup 

Saham 

tertutup 
Saham 

terbuka 

Perusahaan 

terbuka 



Kategori Transaksi bursa 

saham  

Perdagangan saham beredar dari perusahaan yang 
telah mapan: pasar sekunder.  

Tambahan saham saham yang dijual oleh perusahaan 
terbuka yang telah mapan: pasar terbuka 

Penawaran saham perdana oleh perusahaan tertutup: 
pasar IPO (Initial Public Offering)  



Pasar Modal dan Pengembalian 

Pelaporan Pasar Modal 

Pengembalian pasar 
modal 

 



Efisiensi Pasar Modal 

  Suatu teori yang disebut hipotesisi pasar efisien 

(efficient market hypothesis-EMH) menyatkan 

bahwa  

 (1) saham selalu dalam keadaan ekuilibrium 

 (2) investor yang terus “mengalahkan pasar” 

secara konsisten adalah hal yang mutahil.  



Tingkat efisiensi pasar 



Dampak Efisiensi Pasar 

  Efisiensi pasar buka berarti seluruh saham 

selalu dihargai dengan tepat. Namun, 

seperti yang dinyatakan oleh hipotesisi 

pasar efisien, sulit mengidentifikasi dimuka 

saham-saham dalam setiap kategori. Untuk 

mengalahkan pasar, investir harus memiliki 

informasi diatas rata-rata, keahlian analitis 

diatas rata-rata, atau nasb baik diatas rata-

rata. 

 



Pasar Modal Efisien  

  Selama 25 tahun teakhir telah dilakukan 

banyak studi empiris untuk menguji validitas 

ketiga bentuk efisiensi pasar. Sebagian  besar 

studi tersebut menunjukkan bhwa pasar 

modal akan sangat efisien dalam bentuk 

lemah dan cukup efisien dalam bentuk semi 

kuat, paling tidak untuk saham yang nilainya 

lebih tinggi dan banyak terjual. Namun bukti-

bukti juga menunjukkan bahwa bentum EMH 

yang kuat tidak terbukti karena mereka 

memiliki infomasi dari orng dalam (ilegal) 

untuk mendapat keuntungan abnormal. 
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