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 Perusahaan yang membutuhkan dana dapat 

menjual surat berharga di pasar modal. 

 Pasar Primer 

 Pasar Sekunder 

 Pasar Ketiga 

 Pasar keempat. 



 Perusahaan yang belum going public, 

awalnya saham-saham perusahaan tersebut 

dimiliki oleh manajer-manajernya, sebagian 

lagi oleh pegawai-pegawai kunci dan hanya 

sejumlah kecil yang dimiliki investor. 

 Jika perusahaan berkembang, kebutuhan 

modal tambahan sangat dirasakan. 

Perusahaan harus menentukan untuk 

menambah modal dengan cara utang atau 

menambah jumlah dari pemilikan dengan 

menerbitkan saham baru. 



 Jika saham akan dijual untuk menambah 

modal, saham baru dapat dijual dengan 

berbagai macam cara sebagai berikut ini: 

 Dijual kepada pemegang saham yang sudah ada. 

 Dijual kepada karyawan lewat ESOP (employee 

stock ownership plan) 

 Menambah saham lewat dividen yang tidak 

dibagi. 

 Dijual langsung kepada pembeli tunggal 

(biasanya investor instutisi) secara privat. 

 Ditawarkan ke publik. 



 Keuntungan going public sebagai berikut: 

 Kemudahan meningkatkan modal dimasa 

mendatang. 

 Meningkatkan likuiditas bagi pemegang saham. 

 Nilai pasar perusahaan diketahui. 

 Kerugian going public sebagai berikut: 

 Biaya laporan yang meningkat. 

 Pengungkapan (Disclosure) 

 Ketakutan untuk diambil alih. 



Umumnya perusahaan menyerahkan 

permasalahan yang berhubungan dengan IPO 

ke banker investasi yang mempunyai keahlian 

di penjualan sekuritas. 

 Banker investasi akan menyediakan saran-

saran yang penting berupa: 

 Tipe sekuritas apa saja yang akan dijual 

 Harga dari sekuritas 

 Waktu pelemparannya. 



 Banker investasi merupakan perantara antara 

yang menjual saham dengan investor. 

 Banker investasi berfungsi sebagai: 

 Pemberi saran (advisory function) 

 Pembeli saham (underwriting function) 

 Pemasar saham ke investor (marketing function) 

 Proses pembelian sekuritas oleh banker 

investasi yang nantinya akan dijual kembali 

ke publik disebut dengan penjaminan emisi 

(underwriting). 



 Cara penjaminan emisi: 

 Banker investasi membeli semua sekuritas dari 

emiten disebut basis kesanggupan penuh (full 

commitment) 

 Banker investasi menjualkan saham dengan basis 

usaha terbaik (best-effort) 



 Pasar bursa saham 

 Proses penjualan saham di stock exchange 

market umumnya menggunakan sistem lelang 

(auction) sehingga pasar sekunder sering disebut 

dengan auction market. 

 Pasar lelang dilakukan secara terbuka dan harga 

ditentukan ditentukan oleh supply (penawaran) 

dan demand (permintaan) dari anggota bursa. 

 New york stock exchange (NYSE), Tokyo stock 

exchange (TSE), Bursa efek Indonesia (BEI). 



 Investor tidak dapat langsung melakukan 
transaksi di lantai bursa, tetapi diwakili broker. 

 Investor dapat memilih sendiri jenis broker yang 
diinginkan, seperti full service broker atau 
discount broker. 

 Discount broker hanya menawarkan jasa yang 
minimum biasanya menawarkan jasa oder 
execution dan clearing. 

 Full service broker menawarkan jasa yang 
lengkap sebagai berikut: 
 Investment research and advice 

 Asset management 

 Order execution 

 clearing 



 Ada dua cara melakukan pembayaran untuk 

pembelian sekuritas: 

 Rekening kas  

 Mengharuskan investor untuk membayar penuh semua 

nilai pembeliannya sebelum atau tanggal jatuh tempo. 

 Rekening marjin 

 Pembelian sekuritas dengan cara membayar terlebih 

dahulu sebagian (marjin) dari keseluruhan harga yang 

ada dan sisanya meminjam dari broker. 



 Investor dapat menggunakan tiga macam 

bentuk dari order (amanat) : 

 Market order 

 Limit order 

 Stop order 

 



 Over the counter (OTC) merupakan pasar bursa 

saham di mana harga dari sekuritas ditentukan 

dengan cara negosiasi antara investor dan 

dealer. 

 Jika di stock exchange menggunakan sistem 

lelang, maka di OTC menggunakan sistem 

negosiasi,  

 OTC market terdiri dari jaringan dealer yang siap 

membeli dan menjual sekuritas. Dealer berbeda 

dengan broker. Jika broker menerima komisi, 

maka dealer mendapatkan laba dari perbedaan 

harga jual dan harga beli. 



 Terimakasih. 


