BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Saat ini Indonesia memasuki era globalisasi, dimana berbagai perubahan

yang mendasar yang menyangkut semua aspek kehidupan telah terjadi dan
diperkirakan perubahan ini intensitasnya semakin cepat dan jangkauan serta
cakupannya lebih luas dan dalam. Demikian pula pada dunia usaha, menjadi
sangat berpengaruh untuk berbagai perubahan baik di dalam maupun di luar
negeri, karena adanya perubahan politik, sosial budaya, ekonomi dan teknologi.
Laju perkembangan ekonomi semakin meningkat seiring dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mengakibatkan
persaingan antara individu maupun perusahaan menjadi semakin ketat, ditambah
pula adanya bencana yang tiada henti-hentinya yang melanda Indonesia membuat
keadaan perekenomian kurang berkembang. Dalam menghadapi hal tersebut maka
suatu perusahaan dituntut untuk lebih berhati-hati dalam suatu keputusan atau
kebijakan-kebijakan perusahaan terutama mengenai kinerja perusahaan. Untuk
menilai kinerja perusahaan diperlukan informasi yang relevan dan penentuan alat
ukur perusahaan yang tepat. Dengan adanya informasi-informasi yang sangat
transparan, otomatis akan memudahkan para investor yang akan melakukan
transaksi jual-beli saham pada bursa efek di Perusahaan Bank Negara Indonesia
Cabang Surabaya pada dunia pasar modal.
Selama ini pasar modal Indonesia telah berkembang sangat pesat
meskipun baru dirasakan sebagian kecil Emiten dan Investor. Pemerintah juga
berharap agar nantinya pasar modal dapat dijadikan tumpuan penyediaan dana
pembangunan. Pemerintah harus mendukung dan perhatian penuh terhadap
pengembangan pasar modal agar manfaat yang diberikan secara terus menerus
dapat ditingkatkan. Adapun salah satu implementasi dukungan dan perhatian
Pemerintah terhadap lembaga pasar modal Indonesia yang berlandaskan pada
Keputusan Presiden 1199/KMK.013/1991 tentang adanya perlindungan dari
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pemerintah, para kalangan pasar modal yakin bahwa peraturan itu akan
menambah gairah baik baik para investor untuk menanamkan dananya ke pasar
modal. Sebab didalamnya sudah mencakup perlindungan dan jaminan yang cukup
kuat bagi investor yang akan melakukan transaksi jual-beli saham.
Belakangan ini di kota-kota besar itu sudah ada perusahaan efek yang
berfungsi sebagai penyalur dana nasabah yang akan berinvestasi ke pasar modal.
Salah satunya adalah perusahaan Bank Negara Indonesia Cabang Surabaya.
Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perantara
pedagang efek.
Umumnya kebanyakan investor tidak mengetahui bagaimana tata cara
transaksi jual beli saham. Disamping itu secara aturan juga harus melalui broker.
Pokok permasalahan pada penulisan tugas akhir ini adalah terfokus pada
prosedur transaksi jual beli saham di perusahaan Bank Negara Indonesia Cabang
Surabaya dimana Investor akan memperoleh pengetahuan/wawasan tentang
transaksi jual-beli saham secara detail sehingga memudahkan calon Investor yang
merencanakan menanamkan dananya di pasar modal. Berangkat dari fenomena
yang ada di lapangan, maka penulis tertarik untuk mengambil judul ; “
Mekanisme Prosedur Transaksi Jual-Beli Saham Pada Bursa Efek Di
Perusahaan Bank Negara Indonesia Cabang Surabaya”.

1.2

Penjelasan Judul
Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan memudahkan dalam

pemahaman dari judul yang dipilih ini, maka penjelasan judul Laporan Kerja
Praktek dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mekanisme

: Adalah suatu cara kerja sebuah sistem yang dijelaskan dengan
metode dan materi yang telah dijadikan konsep.

Prosedur

: Adalah runtutan perubahan peristiwa dan lain-lain dalam
perkembangan sesuatu.
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Transaksi

: Adalah kegiatan negosiasi dalam hal jual-beli barang mengenai
penyelesaian masalah pembayaran dan hal lain yang masih
berhubungan.

Jual-beli

: Adalah suatu kegiatan berniaga dan berdagang.

Saham

: Adalah tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan
dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.

Bursa Efek

: Adalah

lembaga

/perusahaan

yang

menyelenggarakan

/menyediakan fasilitas sistem (pasar) untuk mempertemukan
penawaran jual dan beli efek antar berbagai perusahaan /
perorangan yang terlibat dengan tujuan memperdagangkan efek
perusahaan-perusahaan yang telah tercatat di bursa efek
(Sunariyah, 2003).

Perusahaan Bank Negara Indonesia

: Adalah salah satu perusahaan efek /
sekuritas yang ada di kawasan Surabaya
yang menjadi tempat penelitian penulis.

Jadi yang dimaksud dengan judul Laporan Kerja Praktek “Mekanisme Prosedur
Transaksi Jual Beli Saham Pada Bursa Efek di Perusahaan Bank Negara Indonesia
Cabang Surabaya” secara keseluruhan adalah bagaimana transaksi jual beli saham
di Perusahaan Bank Negara Indonesia.

1.3

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana

prosedur transaksi jual-beli saham di bursa efek.
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1.3.2

Manfaat Penelitian

a. Bagi Pembaca
Hasil

penelitian dapat

digunakan sebagai

penambah wawasan dan

pengetahuan atau kemungkinan untuk dapat dilakukan penelitian lebih lanjut,
berkenaan dengan mekanisme prosedur transaksi saham pada bursa efek di
Perusahaan Bank Negara Indonesia.
b. Bagi Penulis
Penelitian ini merupakan kesempatan yang baik dalam memahami transaksi
jual-beli saham di pasar modal dengan mengaplikasikan teori yang diperoleh
selama di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan sekaligus
untuk menambah wawasan tentang pasar modal.

1.4

Metode Pengamatan

1.4.1

Lingkup Pengamatan
Agar bahasan pada Laporan Kerja Praktek ini tidak terlalu luas dan tidak

menyimpang dari pokok permasalahan yang ada maka ruang lingkup
pembahasannya hanya dibatasi pada mekanisme prosedur transaksi jual-beli
saham pada bursa efek di Perusahaan Bank Negara Indonesia Cabang Surabaya.

1.4.2

Prosedur Pengumpulan Data
Agar data yang didapat sesuai dengan apa yang diharapkan maka metode-

metode yang diharapkan adalah sebagai berikut:
a. Metode Dokumentasi
Pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data dari sejumlah
catatan-catatan, buku-buku, literature.
b. Metode Kuesioner
Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan daftar
pertanyaan untuk dikirim dan diisi oleh pihak-pihak terkait kemudian diminta
kembali.
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c. Metode Studi Pustaka
Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari
teori-teori dari berbagai buku dan literatur yang berhubungan dengan objek
yang diteliti.

1.5

Sistimatika Penulisan Laporan Kerja Praktek

BAB I

PENDAHULUAN
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah.
Penjelasan judul, tujuan dan manfaat penelitian, metode pengamatan
dan sistematika penulisan Laporan Kerja Praktek.

BAB II

LANDASAN TEORI
Pada bab ini dijelaskan lebih mendalam tentang teori-teori yang
berkaitan dengan topic penulisan mengenai pengertian dan teori-teori
yang bersangkutan dengan mekanisme prosedur transaksi jual-beli
saham pada bursa efek di Perusahaan Bank Negara Indonesia Cabang
Surabaya.

BAB III

GAMBARAN SUBYEK PENGAMATAN
Dalam bab ini dijelaskan mengenai sejarah umum berdiri Perusahaan
Negara Indonesia Cabang Surabaya. Struktur organisasi Perusahaan
Bank Negara Indonesia Cabang Surabaya.

BAB IV

PEMBAHASAN MASALAH
Dalam bab ini dijelaskan lebih mendalam mengenai mekanisme
prosedur transaksi jual-beli saham pada bursa efek di Perusahaan Bank
Negara Indonesia Cabang Surabaya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang
dapat ditarik oleh penyusun mengenai mekanisme prosedur transaksi
jual beli saham pada bursa efek di Perusahaan Bank Negara Indonesia.

