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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Investasi merupakan suatu penggunaan uang yang ditujukan untuk 

obyek-obyek tertentu dengan tujuan bahwa nilai obyek tersebut selama 

jangka waktu investasi akan meningkat, paling tidak nilainya dapat 

dipertahankan, dan selama jangka waktu itu pula memberikan hasil secara 

teratur (Koetin, 2002). Investasi dapat dilakukan pada berbagai instrumen 

baik fisik maupun aset finansial. Investasi dalam bentuk fisik seperti 

kepemilikan tanah, properti, dan emas sedangkan investasi dalam bentuk 

aset finansial seperti sertifikat deposito, saham, obligasi, reksa dana dan 

instrumen pasar modal dan pasar uang lainnya. 

Berbicara mengenai investasi, dikenal suatu moto investasi yaitu 

“high risk high return”, yaitu suatu investasi yang menjanjikan tingkat 

pengembalian yang tinggi biasanya diiringi dengan tingkat risiko yang 

tinggi pula. Oleh karena itu, risiko merupakan suatu faktor yang harus 

diperhitungkan oleh investor dalam pengambilan keputusan investasinya. 

Risiko dapat didefinisikan sebagai kemungkinan penyimpangan 

atau deviasi dari hasil (outcome) yang diterima dengan ekspektasi 

(Jogiyanto, 2005). Faktor risiko muncul karena adanya ketidakpastian 

yang timbul di masa yang akan datang dan sangat sulit untuk diprediksi. 
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Hanya saja besar kecilnya risiko yang dihadapi oleh setiap investor 

berbeda, tergantung oleh instrumen yang dipilihnya. 

Investasi di Pasar Modal dapat dilakukan melalui pembelian Efek 

yang diterbitkan oleh Emiten. Emiten tersebut terdiri dari perusahaan yang 

bergerak di berbagai sektor industri. Dalam rangka perlindungan terhadap 

investor yang menanamkan dananya di Pasar Modal, perlu diterapkan 

Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal yang merupakan pedoman umum 

yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang 

tunduk pada UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-Undang 

Pasar Modal) untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu 

yang tepat seluruh Informasi atau Fakta Material mengenai usahanya atau 

Efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap 

Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut. 

Adapun definisi dari Informasi atau Fakta Material sesuai Undang-

undang Pasar Modal adalah informasi atau fakta penting dan relevan 

mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga 

Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau 

Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. 

Sebagai otoritas pasar modal Indonesia Bapepam-LK (Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) akan menyelenggarakan 

fungsi penelaahan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran 

Umum. Fungsi tersebut merupakan aktivitas yang wajib dilakukan dalam 

rangka menciptakan transparansi dan keterbukaan secara menyeluruh atas 
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kondisi Emiten. Hal tersebut sangat penting karena merupakan salah satu 

bagian dari upaya untuk menciptakan perlindungan terhadap publik, 

khususnya perlindungan terhadap investor agar terhindar dari kesalahan 

pengambilan keputusan sebagai akibat dari kurangnya informasi yang 

disajikan Emiten dalam Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran 

Umum. 

PT. Reliance Securities, Tbk didirikan pada momentum yang tepat, 

pada masa industri pasar modal sedang bertumbuh. Sejak berdiri di Jakarta 

pada tanggal 22 Februari 1993, Perseroan terus berkembang menjadi salah 

satu perusahaan dengan kegiatan perantara pedagang efek dan kegiatan 

penjamin emisi efek yang semakin diperhitungkan di Industri pasar modal 

Indonesia. 

Tahun 2005, Perseroan menjadi perusahaan publik dengan 

mencatatkan saham di Bursa Efek Jakarta (kini “Bursa Efek Indonesia”), 

dengan kode saham “RELI”. Perseroan merupakan perusahaan sekuritas 

patungan pertama yang menjadi perusahaan publik di Indonesia, dan sejak 

Oktober 2007, RELI tercatat di papan utama BEI. 

Sejalan dengan misinya, Perseroan selalu memberi perhatian besar 

pada pengembangan kemampuan sumber daya manusia. Didukung oleh 

sekitar 126 tenaga kerja, Perseroan memberi penghargaan yang tinggi pada 

kekuatan proses, kemampuan untuk belajar, keinginan untuk maju, dan 

kerja keras. Berbekal kualitas tersebut, Perseroan siap untuk menghadapi 

tantangan kompetisi dengan mamberikan solusi keuangan secara 
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komprehensif, terus menyediakan dan melengkapi produk-produk jasa 

keuangan serta menyeluruh pada kegiatan pasar modal, sekaligus 

membangun fondasi pengembangan yang kokoh demi menjamin 

pertumbuhan yang berkesinambungan. 

Sebagai Perantara Pedagang Efek, Perseroan menyediakan fasilitas 

untuk kebutuhan nasabah dalam penyertaan modal melalui bentuk-bentuk 

investasi surat berharga (Efek) yang berafiliasi langsung dengan Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Dalam proses penyertaan investor untuk 

berpartisipasi di pasar modal memerlukan suatu bentuk informasi lengkap 

berkaitan dengan status investor/calon investor, baik informasi secara 

internal maupun eksternal yang memungkinkan diperolehnya akurasi dan 

ketepatan dalam upaya mengantisipasi risiko berinvestasi di pasar modal. 

Dengan sistem perdagangan yang digunakan, Perseroan 

mempunyai sistem dan prosedur operasional yang berbeda dengan 

perusahaan sekuritas lainnya. Demikian juga pada sistem pengendalian 

manajemen investasi yang dimiliki, karena pada dasarnya masing-masing 

perusahaan memiliki sistem yang berbeda tergantung pada karakteristik di 

masing-masing perusahaan. Pada umumnya kebutuhan akan sistem 

pengendalian tersebut adalah sama bagi semua perusahaan. Ada beberapa 

alasan diperlukannya pengendalian dan di antaranya adalah untuk 

melindungi aktivitas perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang di atas serta didukung dengan segenap 

pertimbangan, penulis memutuskan untuk mengambil judul  
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“SISTEM DAN PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING EFEK 

PADA PT. RELIANCE SECURITIES, Tbk KANTOR 

PERWAKILAN MALANG”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam sebuah laporan perlu ditegaskan dan dirumuskan tentang 

permasalahan yang akan dibahas, penegasan, dan perumusan masalah 

sekaligus menggambarkan fokus terhadap arah yang akan dibahas. Dengan 

adanya perumusan masalah akan tercipta ruang lingkup permasalahan 

yang akan dibahas sehingga akan memungkinkan penarikan kesimpulan 

yang tepat.     

Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas maka penulis akan 

mengemukakan perumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana sistem dan prosedur pembukaan rekening efek pada PT. 

Reliance Securities, Tbk Kantor Perwakilan Malang? 

2. Apakah permasalahan pada sistem dan prosedur pembukaan rekening 

efek pada PT. Reliance Securities, Tbk Kantor Perwakilan Malang? 

3. Bagaimana cara mengatasi permasalahan sistem dan prosedur 

pembukaan rekening efek pada PT. Reliance Securities, Tbk Kantor 

Perwakilan Malang? 

1.3 Batasan Masalah 

Penulisan ini dirancang dan dilakukan untuk mencapai tujuan-

tujuan dan diharapkan bermanfaat sebagaimana dijelaskan pada sub bab 
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sebelumnya. Agar lebih fokus pada tujuan-tujuan tersebut, maka 

diperlukan adanya pembatasan permasalahan. Secara khusus penulisan ini 

hanya akan membahas tentang prosedur (tata cara) pembukaan rekening 

efek. 

1.4 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas yang melatarbelakangi 

tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sistem dan prosedur pembukaan rekening efek pada 

PT. Reliance Securities, Tbk Kantor Perwakilan Malang. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat permasalahan dalam sistem dan 

prosedur pembukaan rekening efek pada PT. Reliance Securities, Tbk 

Kantor Perwakilan Malang. 

3. Untuk mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan 

terhadap sistem dan prosedur pembukaan rekening efek pada PT. 

Reliance Securities, Tbk Kantor Perwakilan Malang. 

1.5 Manfaat Penulisan 

Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi 

yang komprehensif mengenai perdagangan saham di pasar modal sehingga 

diharapkan akan memberikan peluang dan manfaat berinvestasi di pasar 

modal serta bagi pelaku industri pasar modal dalam melakukan perluasan 

kegiatan usahanya. 


