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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pasar modal merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara serta 

sebagai penunjang ekonomi bagi negara yang bersangkutan. Di dalam 

berputarnya roda perekonomian suatu negara, sumber pembiayaan bagi 

perusahaan perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya sangat terbatas. 

Keterbatasan inilah yang membuat pasar modal dapat dijadikan salah satu 

alternatif pembiayaan bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya. 

Pasar modal dapat memberikan dana segar bagi perusahaan melalui penjualan 

efek yang ditawarkan pasar modal kepada para investor. 

Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang berhubungan 

dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya dan profesi yang berkaitan dengan 

efek”. Dalam undang-undang tersebut penyelengara bursa efek dipegang oleh 

PT. Bursa Efek Indonesia (PT.BEI). PT. BEI memiliki wewenang dan tugas 

untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk 

mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan 

memperdagangkan efek. 

Dalam menjalankan fungsinya, pelaku pasar modal telah melakukan 

inovasi inovasi yang mempermudah proses perdagangan efek, mulai dari 
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pembenahan pembenahan aturan,hingga penerapan perdagangan tanpa warkat 

(scripless trading). Hal ini dimaksudkan untuk menarik para investor agar 

menanamkan modalnya pada Bursa Efek Indonesia. Sayangnya, penanaman 

modal di Bursa Efek Indonesia hingga saat ini masih ddominasi oleh investor 

asing. Hal ini terbukti dengan adanya data PT Kustodian Sentral Efek 

Indonesia (KSEI) menunjukkan kepemilikan saham investor asing per Februari 

2015 mencapai Rp1.969,51 triliun, sementara lokal Rp1.065,94 triliun
1
. 

Salah satu upaya yang dilakukan BEI adalah dengan cara merubah 

peraturan fraksi harga dan satuan perdagangan. Pada tanggal 6 Januari 2014 

PT. Bursa Efek Indonesia memberlakukan perubahan peraturan tentang satuan 

perdagangan dan fraksi harga terkait perdagangan efek yang bersifat ekuitas. 

Sesuai dengan Surat Keputusan No. KEP-00071/BEI/11-2013 tentang 

Perubahan Satuan Perdagangan dan Fraksi Harga, terjadi perubahan satuan 

perdagangan efek bersifat ekuitas dari 500 lembar/lot menjadi 100 lembar/lot. 

Pada besaran fraksi harga perdagangan efek bersifat ekuitas diubah menjadi 3 

kelompok yaitu, harga previous kurang dari Rp 500,00 fraksi harga sebasar Rp 

1,00 harga previous dalam rentang Rp 500,00 sampai Rp 5.000,00 fraksi harga 

sebesar 10, dan harga previous Rp 5.000,00 atau lebih fraksi harga sebesar Rp 

25,00 Pertimbangan PT. BEI dalam mengambil kebijakan perubahan peraturan 

ini adalah mengingat bahwa satuan perdagangan dan fraksi harga merupakan 

komponen mikro yang memiliki peran penting dalam meningkatkan likuiditas 

                                                           
1
 Nancy Lynda Tigauw, “Investor Asing Dominasi Pasar Modal Indonesia”, 

http://www.antaranews.com/berita/486089/investor-asing-dominasi-pasar-modal-indonesia, di 

akses tanggal 18 Mei 2015 

http://www.antaranews.com/berita/486089/investor-asing-dominasi-pasar-modal-indonesia
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saham. Oleh karena itu perubahan peraturan mengenai satuan perdagangan dan 

fraksi harga yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan likuiditas saham 

dan kapitalisasi pasar saham serta daya saing bursa. 

Harga suatu saham yang terlalu tinggi akan menyebabkan permintaan 

akan saham tersebut berkurang, sehingga kemampuan investor untuk membeli 

saham tersebut berkurang. Penurunan satuan perdagangan, diharapkan dapat 

meningkatkan minat investor yang masuk di bursa, karena dana investasi yang 

dibutuhkan untuk membeli saham semakin kecil, dan pada akhirnya akan 

meningkatkan transaksi perdagangan saham sehingga likuiditas saham 

meningkat. Peningkatan transaksi perdagangan saham ini diharapkan juga 

mampu meningkatkan harga saham, sehingga kapitalisasi pasar saham akan 

naik. 

Peneliti melihat perubahan peraturan satuan perdagangan dan fraksi 

harga terkait perdagangan bersifat efek ini menarik untuk diteliti, karena belum 

ada penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian ini akan dikhususkan 

pada sektor perbankan, terutama pada Bank Umum Milik Pemerintah. Karena 

Saham Bank Umum Milik Pemerintah merupakan salah satu saham yang 

diminati investor karena merupakan saham yang memiliki kapitalisasi cukup 

bagus. Perubahan satuan perdagangan dan fraksi harga akan menyebabkan 

harga saham menjadi murah, sehingga saham saham potensial yang memiliki 

kapitalisasi yang bagus akan menjadi salah satu saham yang banuyak dicari 

investor untuk berinvestasi. Berdasarkan uraian singkat diatas peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian untuk melihat pengaruh dari peraturan perubahan 
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peraturan tersebut dengan  judul “Perbedaan Harga Dan Kapitalisasi Pasar 

Saham Sesudah dan Sebelum Perubahan Fraksi Harga dan Satuan Perdagangan 

Pada Bank Umum Milik Pemerintah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pengaruh perubahan 

fraksi dan satuan perdagangan tersebut terhadap harga dan Kapitalisasi Pasar 

saham. Apakah kebijakan tersebut telah efektif untuk minat investor yang 

dapat dilihat dari peningkatan harga saham dan kapitalisasi pasar. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perbedaan harga saham sesudah dan sebelum perubahan fraksi 

harga dan satuan perdagangan pada Bank Umum Milik Pemerintah yang 

Terdaftar di BEI? 

2. Bagaimana perbedaan kapitalisasi pasar saham sesudah dan sebelum 

perubahan fraksi harga dan satuan perdagangan pada Bank Umum Milik 

Pemerintah yang Terdaftar di BEI? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perbedaan harga saham sesudah dan sebelum perubahan 

fraksi harga dan satuan perdagangan pada Bank Umum Milik Pemerintah 

yang Terdaftar di BEI  

2. Untuk mengetahui perbedaan kapitalisasi pasar saham sesudah dan sebelum 

perubahan fraksi harga dan satuan perdagangan pada Bank Umum Milik 

Pemerintah yang Terdaftar di BEI  
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D. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan lebih terarah, 

maka peneliti membatasi permasalahan yang berkaitan pada “Pengaruh 

Perubahan Fraksi Harga dan Satuan Perdagangan Terhadap Harga dan 

Kapitalisasi Pasar Saham Bank Umum Milik Pemerintah yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI)” yaitu antara lain: 

1. Penelitian “Perbedaan Harga Dan Kapitalisasi Pasar Saham Sesudah dan 

Sebelum Perubahan Fraksi Harga dan Satuan Perdagangan Pada Bank 

Umum Milik Pemerintah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” ini 

difokuskan pada hanya pada Bank Umum Milik Pemerintah  

2. Penelitian ini menggunakan data harian dari harga dan Kapitalisasi Pasar 

saham Bank Umum Milik Pemerintah tanggal 19 November 2013 (sebelum 

perubahan fraksi harga dan satuan perdagangan) hingga tanggal 19 Februari 

2014 (sesudah perubahan fraksi harga dan satuan perdagangan). 

3. Pada penelitian ini, harga saham dan kapitalisasi pasar menempati 

kedudukan yang sama sebagai variabel yang akan di uji perbedaannya 

sebelum dan sesudah adanya perubahan fraksi harga dan satuan 

perdagangan. 

E. Manfaat penilitian 

1. Bagi Bursa Efek Indonesia 

Sebagai bahan masukan yang sifatnya membangun bagi Bursa Efek 

Indonesia untuk mempertimbangkan keefektifan kebijakan perubahan fraksi 

harga dan Kapitalisasi Pasar saham yang telah diberlakukan. 
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2. Bagi pihak universitas 

Dapat meningkatkan kualitas pendidikan sehingga tercipta lulusan 

mahasiswa dan mahasiswi yang bermutu sesuai dengan bidang dan jurusan 

yang ditekuni untuk menjadi tenaga kerja yang profesional dan siap kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


