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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kehadiran pasar modal dapat dipandang sebagai wahana dan alternatif 

dalam berinvestasi. Pada saat melakukan investasi pada surat berharga, seorang 

pemodal atau investor berharap mendapatkan keuntungan atau return, namun 

tidak dapat dipungkiri bahwa potensi keuntungan didepan mata dapat berbalik 

arah menjadi sebuah kerugian yang tidak diduga sebelumnya. Pasar modal 

memang tidak terlepas dua sisi “mata uang” yaitu resiko dan keuntungan (risk 

and return). Oleh karena itu, kemampuan dan kejelian dalam mengelola dua 

hal tersebut merupakan sebuah seni (state of the art) tersendiri di dunia 

investasi (Sofjan, 2010:4). 

Salah satu produk dalam pasar modal ialah saham. Fungsi utama saham 

bagi perusahaan yakni adanya tambahan modal yang dapat dipergunakan 

sebagai tambahan biaya operasional maupun pengembangan usaha 

(ekstensifikasi) tanpa harus membayar bunga. Sedangkan, bagi investor 

berfungsi sebagai media investasi yang diharapkan akan mendapatkan 

keuntungan dari aktivitas tersebut. 

Disisi lain, adanya ketidak pastian terhadap pergerakan harga saham 

merupakan salah satu resiko yang mungkin terjadi dalam berinvestasi saham. 

Pergerakan harga saham dalam pasar modal tidak murni dipengaruhi oleh 

permintaan pasar, namun juga dapat dipengaruhi oleh adanya kepentingan 

perusahaan maupun investor dengan kepemilikan dana yang sangat besar. 
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Apabila hal tersebut terjadi, pergerakan harga saham berpotensi menyimpang / 

tidak sesuai dengan analisis teknikal maupun fundamental yang biasa dijadikan 

acuan oleh investor.  

Penyimpangan pergerakan harga saham tersebut memungkinkan investor 

mengalami kerugian yang tidak diduga sebelumnya. Semakin rendah harga 

saham yang diakibatkan, maka semakin tinggi tingkat kerugian yang dialami 

oleh investor. Oleh karena itu, adanya aktivitas pemasaran produk saham 

kepada masyarakat atau calon investor sangat diperlukan, khususnya aktivitas 

pemasaran yang sekaligus memberikan edukasi kepada calon investor agar 

dapat menjadi investor yang berkualitas. 

Pemasaran produk saham sangat penting dilakukan, utamanya bagi 

perusahaan sekuritas selaku agen penjual instrument pasar modal. Pemasaran 

produk saham berfungsi untuk memperkenalkan produk kepada calon 

konsumen sekaligus membentuk investor baru di pasar modal. Aktivitas 

pemasaran produk dapat dikatakan sukses, apabila produk yang dipasarkan 

telah dikenal oleh masyarakat luas, serta diikuti dengan peningkatan volume 

penjualan.  

Aktivitas pemasaran produk saham membutuhkan strategi yang efektif 

dan efisien. Hal ini diharapkan agar produk saham dapat terdistribusi kepada 

konsumen / investor dengan baik dan tepat guna. Dengan memperhatikan 

beberapa aspek penting dalam memasarkan produk, yang salah satu 

diantaranya memilih masyarakat dengan daya beli dan selera yang sesuai 

dengan jenis saham yang ditawarkan. Adanya kesesuaian antara selera 
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masyarakat, daya beli, dan jenis saham yang ditawarkan maka dengan 

sendirinya saham yang ditawarkan tersebut akan dapat dengan mudah diterima 

oleh calon konsuman. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk mengulas dan 

melakukan penelitian mengenai strategi pemasaran produk saham di PT. 

Reliance Securities serta berbagai kendala yang telah dihadapi dan cara 

penanganan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dari 

penulisan  tugas akhir yang bisa dikemukakan adalah :  

1. Bagaimana strategi pemasaran produk saham yang dilakukan oleh PT.       

 Reliance Securities Tbk? 

2. Apa saja kendala pemasaran produk saham yang dihadapi oleh PT. Reliance   

Securities Tbk? 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah perlu dilakukan dengan tujuan agar pokok 

permasalahan yang diteliti tidak terlalu melebar dari yang sudah ditentukan, 

atau dengan kata lain agar terfokus pada tujuan yang diteliti, maka penelitian 

ini dibatasi pada : 

1. Upaya peningkatan pemasaran produk saham pada PT. Reliance Securities  

 Tbk Malang pada tahun 2015. 
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2. Kendala pemasaran produk saham pada PT. Reliance Securities Tbk 

Malang pada tahun 2015. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

diuraikan diatas, maka tujuan penulisan tugas akhir dari penelitian ini 

adalah : 

a. Mengetahui strategi pemasaran produk saham yang dilakukan PT. 

Reliance Securities Tbk. 

b. Mengetahui kendala pemasaran produk saham yang dihadapi oleh PT. 

Reliance Securities Tbk. 

2. Kegunaan Penulisan 

a) Bagi lembaga atau instansi yang bersangkutan dapat digunakan 

sebagai masukan guna meningkatkan kinerja pemasaran. 

b) Sebagai acuan bagi penelitian berikutnya apabila ingin mengambil 

topik bahasan yang berkaitan dengan permasalahan ini. 

  

 

 

 

 

 

 

 


