
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Besarnya potensi ekonomi di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal 

untuk perkembangan pasar modal. Hal ini dapat dilihat dari komparasi antara dana 

yang dihimpun pasar modal dengan perbankan. Pengumpulan dana (fund raise) 

publik di pasar modal diperoleh melalui proses Initial Public Offering (IPO) dan 

Penawaran Umum Terbatas (PUT atau right issue). Sementara itu, perhimpunan 

dana masyarakat di perbankan berupa Dana Pihak Ketiga (DPK). Pasar modal dan 

perbankan dapat menjadi sumber pembiayaan bagi perusahaan. Pemilihan sumber 

pembiayaan melalui hutang ke perbankan cenderung diambil perusahaan daripada 

menerbitkan saham di pasar modal. Hal ini menjadikan ekonomi Indonesia masih 

bergantung pada sektor perbankan. 

Komparasi kedua data tersebut menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang 

signifikan antara kinerja pasar modal dengan perbankan. Dana hasil IPO dan right 

issue nilainya masih di bawah perkembangan DPK perbankan. Meskipun ada tren 

peningkatan sejak tahun 2010, nilai fund raise pasar modal tetap belum mampu 

melebihi atau sama dengan perkembangan DPK bahkan ketika nilai DPK 

melambat pada tahun 2015. Peningkatan dana yang dihimpun di pasar modal pada 

tahun 2016 sebesar 73% perlu dipertahankan agar bertumbuh melebihi nilai DPK 

perbankan. Informasi ini dapat diartikan bahwa pasar modal memiliki ruang yang 

besar untuk bertumbuh dan berkembang. Perkembangan DPK yang dihimpun 

perbankan dengan fund raise hasil IPO dan right issue ditunjukkan pada Gambar 

1. 

 
Gambar 1  Komparasi antara perkembangan DPK dengan dana IPO + PUT 

 

Di sisi lain, potensi pasar modal Indonesia juga dapat dilihat dari banyaknya 

jumlah perusahaan tercatat (emiten) yang berkualitas. Sebagian besar emiten di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki fundamental yang bagus sehingga kinerja 

indeks harga saham di Indonesia bisa bertahan menjadi yang terbaik terutama di 

kawasan ASEAN. Salah satu jenis indeks yang dihitung di BEI adalah Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG). Kinerja IHSG lebih unggul dibandingkan indeks 

saham di bursa regional dalam lima tahun terakhir, bersaing ketat dengan indeks 

saham di Bursa Thailand. Indeks saham di Bursa Philipina memang terlihat paling 

baik kinerjanya karena relatif baru dan skala (jumlah emiten) belum sebesar BEI. 
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Potensi ini selayaknya menjadi daya tarik dan mampu meningkatkan daya saing 

BEI di bursa regional. Kinerja IHSG dan indeks saham di beberapa bursa lain 

selama tahun 2010 s.d 2016 disajikan pada Gambar 2. 

 
Gambar 2  Kinerja indeks saham di berbagai bursa regional 

 

Pada kenyataannya, nilai transaksi saham di BEI kalah dengan bursa lain, 

seperti Stock Exchange of Thailand, Singapore Exchange, Bursa Malaysia. Hal ini 

diduga oleh kurang optimalnya fungsi Anggota Bursa (AB) dalam memanfaatkan 

peluang investasi di Indonesia. Banyaknya perusahaan dalam suatu industri akan 

menentukan tingkat persaingan (Diana 2010). Bisnis transaksi efek sebagai suatu 

industri di bidang keuangan selayaknya menjaga persaingan tersebut pada tingkat 

tertentu. AB pada jumlah tertentu akan meningkatkan kualitas perusahaan dan 

menciptakan industri yang kompetitif.  

Proporsi antara jumlah emiten dengan AB di BEI relatif kecil dibandingkan 

bursa maju di kawasan ASEAN. Bursa yang memiliki nilai transaksi saham yang 

besar proporsinya lebih dari 15 emiten/ AB sedangkan BEI berkisar 5,0 emiten/ 

AB. Akibatnya aktivitas transaksi di BEI hanya didominasi oleh sebagian AB 

yang bermodal besar sehingga daya saingnya kuat sementara AB kecil lainnya 

akan memperebutkan porsi perdagangan saham yang terbatas. Untuk itu, BEI 

perlu mengambil suatu kebijakan dengan memacu jumlah emiten atau membatasi 

AB dengan persyaratan modal yang lebih ketat. Perbandingan kondisi bursa di 

kawasan regional dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1  Perbandingan kondisi bursa di kawasan regional tahun 2016 

Bursa AB Emiten 
Nilai Transaksi 

(juta USD) 
Proporsi 

Emiten : AB 

Bursa Efek Indonesia  108 537 92.162 5,0 

Bursa Malaysia 32 903 106.965 28,2 

Singapore Exchange 26 757 196.931 29,1 

Stock Exchange of Thailand 39 656 330.367 16,8 

Philipine Stock Exchange 184 265 37.425 1,4 

Hochiminh Stock Exchange 73 320 22.678 4,4 
sumber: World Federation of Exchanges 
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Identifikasi permasalahan dan ketersediaan sumber daya yang ada memang 

perlu dilakukan sebelum menyusun strategi yang tepat. Strategi efisiensi dianggap 

sesuai dengan kondisi pasar modal Indonesia karena dibutuhkan AB yang kuat 

baik dari sisi keuangan maupun pengelolaan perusahaan untuk bersaing di bursa 

kawasan ASEAN. AB yang belum optimal memanfaatkan dan mengembangkan 

potensi pasar modal di Indonesia bisa menjadi suatu titik lemah. Hal ini diketahui 

dari banyaknya AB yang memiliki modal terbatas sehingga kurang maksimal 

dalam menangani transaksi efek.  

Modal yang cukup besar membantu perusahaan untuk melakukan ekspansi 

usaha dan menekan biaya operasional (Agus 2011). Data Modal Kerja Bersih 

yang Disesuaikan (MKBD) yang menjadi persyaratan AB di BEI memperoleh izin 

dagang menunjukkan bahwa mayoritas tersebar pada nilai yang relatif minim 

(Rp25 M s.d Rp100 M). Hal ini tentunya berpengaruh terhadap kemampuan AB 

dalam menangani transaksi saham. Penyebaran MKBD berdasarkan jenis AB di 

BEI dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2  Penyebaran nilai MKBD berdasarkan jenis AB tahun 2016 

Rentang MKBD 
Jenis Kepemilikan 

Total 
Lokal Joint Venture 

Rp25 M s.d Rp50 M 41 1 48 

Rp50 M s.d Rp250 M 33 11 44 

Lebih dari Rp250 M 7 15 18 

Total 81 27 108 
sumber: IDX Fact Book 2016 dan laporan MKBD AB 

 

Fakta lain yang memperkuat hasil identifikasi tersebut yakni sebagian besar 

nilai transaksi saham di BEI diperoleh dari beberapa AB. Efek pareto ternyata ada 

dalam aktivitas perdagangan yang ditunjukkan dari sebagian AB mendominasi 

nilai transaksi saham di BEI. Walaupun demikian, hal ini perlu dijelaskan secara 

empiris apakah keberadaan AB yang jumlahnya banyak namun skala ekonomi 

belum besar akan menghambat perkembangan pasar modal Indonesia. Fenomena 

itu diketahui dari kontribusi AB terhadap nilai transaksi di BEI seperti pada 

Gambar 3 berikut. 

 
Gambar 3  Cakupan nilai transaksi dari sejumlah AB 
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Berdasarkan fakta tersebut, dominasi sebagian AB di BEI ditemukan dalam 

perdagangan saham. Dari perspektif positif, informasi ini sangat berguna untuk 

menentukan AB yang perlu diketahui dan dipenuhi kebutuhannya terkait layanan 

BEI sehingga dapat meningkatkan nilai transaksinya. Dalam perspektif lainnya 

menunjukkan bahwa persaingan usaha antar AB terutama yang skalanya kecil 

menjadi kurang sehat akibat kurangnya inovasi (kesamaan layanan) dan kecilnya 

segmen pasar. Pengaruh negatif inilah yang perlu ditekan agar peluang dari pasar 

bebas ASEAN bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. 

Banyaknya AB yang kontribusinya terlalu kecil di bursa dapat membuat 

pasar modal kurang berkembang. Keterbatasan dalam melayani transaksi nasabah 

dan melakukan ekspansi bisnis akan menurunkan daya saing Indonesia terhadap 

pasar yang lebih luas. Efisiensi AB menjadi salah satu inisiatif memperkuat daya 

saing pasar modal Indonesia pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Oleh 

karena itu, penelitian ini mengulas efisiensi Anggota Bursa di Indonesia dalam 

rangka meningkatkan daya saing bisnis transaksi efek pada era MEA. 

 

Perumusan Masalah 

Pasar modal memiliki peranan penting dalam susunan perekonomian suatu 

negara. Selain dana dari perbankan, perusahaan dapat memperoleh modal untuk 

mengembangkan bisnisnya melalui pasar modal. Kebutuhan modal tersebut dapat 

dipenuhi dengan menawarkan penyertaan kepemilikan (saham) atau menerbitkan 

surat hutang (obligasi) kepada publik. Saham dan obligasi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan termasuk intrumen investasi yang umumnya digunakan dalam proses 

pengelolaan keuangan baik individu maupun institusi. Masyarakat pemilik dana 

(investor) boleh menempatkan uangnya pada saham atau obligasi yang tersedia di 

pasar modal guna memperoleh kesempatan menikmati pertumbuhan nilainya. 

Besarnya potensi investasi di BEI yang dilihat dari kinerja indeks saham dan 

jumlah emiten yang berkualitas ternyata belum banyak menarik minat masyarakat 

untuk menjadi investor di pasar modal. Penambahan investor setiap tahun masih 

kurang signifikan padahal kegiatan edukasi terus dilakukan secara periodik dan 

masif. Aktivitas transaksi cenderung stagnan bahkan nilainya mengalami tren 

penurunan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini diduga karena kurang optimalnya 

fungsi AB dalam memanfaatkan peluang investasi saham di Indonesia. Selain itu, 

daya saing (modal) AB masih terbatas apabila dibandingkan dengan perbankan. 

Menurut Porter (1985), efisiensi merupakan strategi bersaing yang sesuai 

digunakan pada pasar yang umum dengan produk yang hampir sama. Strategi ini 

mendorong BEI untuk menekan alokasi sumber daya yang kurang optimal agar 

memperoleh keunggulan kompetitif pada era MEA. Harapannya biaya terkait 

pembinaan dan pengembangan AB turun tanpa mengurangi kualitas pelayanan 

terhadap investor. Dengan begitu, strategi efisiensi dapat memperkuat daya saing 

perusahaan. Selain itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good 

corporate governance) juga berpengaruh terhadap kepercayaan publik yang 

mendukung peningkatan daya saing perusahaan (Devita 2011). Berdasarkan latar 

belakang sebelumnya, perumusan masalah dalam peneitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana efisiensi Anggota Bursa berdasarkan kinerja laporan keuangan? 

2. Sejauh mana hubungan antara efisiensi Anggota Bursa dengan tingkat daya 

saing bisnis transaksi efek? 
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3. Berapa batasan MKBD Anggota Bursa yang kompetitif untuk mendukung 

bisnis transaksi efek pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN? 

4. Apa implikasi manajerial yang dapat dijadikan rekomendasi terkait kriteria 

dan persyaratan Anggota Bursa di pasar modal Indonesia? 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai sesuai perumusan masalah 

sebelumnya, antara lain: 

1. Menentukan efisiensi Anggota Bursa berdasarkan kinerja laporan keuangan. 

2. Menganalisis hubungan antara efisiensi Anggota Bursa dengan tingkat daya 

saing bisnis transaksi efek. 

3. Merumuskan batasan MKBD Anggota Bursa yang kompetitif dalam rangka 

mendukung bisnis transaksi efek pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN. 

4. Membuat rekomendasi jumlah dan persyaratan Anggota Bursa di pasar 

modal Indonesia. 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak terkait 

terutama regulator sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan. Selain 

itu, pelaku pasar termasuk masyarakat (calon investor) diharapkan terbantu dalam 

menentukan Anggota Bursa yang akan dipilih sebagai penyedia jasa perantara 

pedagang efek. Secara akademis, penelitian ini tentu memiliki potensi untuk 

dikembangkan lebih lanjut guna menambah wawasan keilmuan yang lebih luas 

khususnya di bidang manajemen keuangan. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Pembahasan daya saing bisnis transaksi efek di Indonesia akan difokuskan 

pada entiti AB berdasarkan aspek keuangannya. AB dianggap memiliki hubungan 

lebih erat dengan aktivitas perdagangan saham dibandingkan emiten atau investor. 

Peranan AB sebagai perantara pedagang efek sangat penting bagi BEI karena 

bertugas melayani investor dalam jual/beli saham yang diterbitkan emiten. Selain 

itu, AB juga berada dalam kontrol BEI sebagai regulator sehingga kebijakan yang 

akan direkomendasikan diharapkan dapat terealisasikan dengan baik. Efisiensi AB 

dipilih sebagai topik penelitian seiring dengan berlakunya pasar bebas ASEAN 

yang menuntut lembaga keuangan di Indonesia bersaing dengan negara lain. 

  




