
 

   

I.     PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Pasar Modal memiliki peran yang strategis dalam pembangunan 

nasional disamping sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia 

usaha, juga sebagai wahana investasi bagi masyarakat. Bagi perusahaan 

yang membutuhkan penambahan modal kerja dapat menawarkan 

sahamnya kepada investor lokal maupun asing di pasar perdana (initial 

public offering) dengan memenuhi ketentuan prosedur go public terlebih 

dahulu dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), selanjutnya 

perusahaan yang telah go public (terbuka) wajib mencatatkan efeknya di 

Bursa Efek (listing) guna melegalisasikan perdagangan efek dalam 

mekanisme Bursa.  

Dengan semakin banyaknya perusahaan yang go public, maka 

semakin besar dana masyarakat yang turut memperkuat fundamental 

keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berarti pula turut 

memperkuat sektor ekonomi Indonesia. PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan 

PT Bursa Efek Surabaya (BES), sebagai pihak yang menyelenggarakan 

dan menyediakan sistem prasarana dan atau sarana untuk 

mempertemukan penawaran jual dan atau beli  efek antar pihak diantara 

mereka, dimana dalam mekanisme bursa tersebut BEJ dan BES tidak 

memiliki hubungan secara langsung kepada masyarakat investor 

(pemodal), sebagai perusahaan yang bertindak selaku penyedia jasa 

transaksi dan informasi, BEJ dan BES menerbitkan Surat Persetujuan 

Anggota Bursa (SPAB) yang merupakan ijin operasional bagi perusahaan 
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efek untuk mempergunakan fasilitas dan sarana perdagangan yang 

tersedia di bursa.  

Perusahaan efek yang telah tercatat sebagai anggota bursa 

selanjutnya secara otomatis akan menjadi pemegang saham BEJ dan 

atau BES dikarenakan adanya kewajiban untuk membeli minimal satu 

saham BEJ dan atau BES sebelum diberikan Surat Persetujuan Anggota 

Bursa (SPAB). Peran perusahaan efek dalam membentuk citra pasar 

modal amat penting karena perusahaan efek dapat memiliki 3 (tiga) 

kegiatan usaha yaitu :  (1) selaku Perantara Pedagang Efek bagi 

nasabahnya, (2) Penjamin Emisi Efek pada pasar perdana (initial public 

offering), (3) Manajer Investasi yang dapat menerbitkan reksa dana baik 

terbuka dan atau tertutup (Departemen Keuangan - Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 tahun 1995). 

Kondisi Indonesia yang masih belum pulih dari krisis moneter sejak 

Agustus tahun 1997, berdampak terhadap pasar modal secara 

keseluruhan. Kondisi yang paling memperhatinkan terjadi pada tanggal 21 

September 1998 dimana Indeks Saham Gabungan (IHSG) BEJ terpuruk 

pada level 256,83 (Investor Indonesia, 2002), penurunan pasar ini 

merupakan level terendah (bearish) selama sejarah pasar modal 

Indonesia selama krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia. 

Saat itu sejumlah perusahaan efek yang biasanya berjejer di lantai 5 

gedung BEJ satu persatu menutup kantornya karena pendapatan dari 

komisi transaksi perdagangan efek tidak mampu lagi menutup biaya 

operasionalnya. 
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Memburuknya kondisi pasar modal pada tahun 1998, menyebabkan 

nilai transaksi saham di BEJ  hanya mencapai Rp.99,68 triliun atau rata-

rata hanya Rp.403,6 miliar per hari. Jumlah ini mengalami penurunan 

sebesar 17,5% dibanding tahun 1997 yang rata-rata nilai transaksi harian 

mencapai Rp.489,4 miliar. Hal yang sama terjadi pula di Bursa Efek 

Surabaya (BES) setelah krisis menghantam laju pertumbuhan ekonomi 

Indonesia, maka perkembangan nilai transaksi maupun volume 

perdagangan saham kian menurun. Pada tahun 1997 BES mencatat 

bahwa nilai transaksi saham mencapai Rp.10,7 triliun, namun tahun 1998 

hanya mencapai Rp.3,1 triliun.        

Dampak krisis masih berlangsung hingga pada tahun 1999 sampai 

tahun 2000 perusahaan efek tidak ada yang mampu meraih volume 

transaksi diatas dua juta saham perhari, pada tahun 1999 misalnya jumlah 

perusahaan efek yang memiliki volume transaksi dibawah 500.000 saham 

per hari justru terdapat 65 Perusahaan Efek, sementara perusahaan efek 

yang memiliki volume transaksi antara 1,5 juta sampai 2 juta saham 

tercatat 20 perusahaan efek saja, sedangkan perusahaan efek yang 

mampu meraih transaksi antara 1 juta saham sampai 1,5 juta saham 

mencapai 50 perusahaan. Pada tahun 2000 perkembangan transaksi 

bursa semakin memburuk jumlah perusahaan efek yang memiliki nilai 

perdagangan saham 500.000 lembar saham perhari terus bertambah 

jumlahnya mencai 77 Perusahaan Efek, sementara Perusahaan Efek 

yang mampu meraih transaksi saham sebesar 1,5 juta saham hingga 2 
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juta saham menurun menjadi 16 perusahaan efek (Investor Indonesia, 

2002). 

Kian mengecilnya nilai transaksi baik di BEJ maupun di BES 

berdampak meningkatnya kompetisi yang tajam diantara perusahaan efek 

dalam memperebutkan kue komisi transaksi efek, dan hal ini diperburuk 

dengan terjadinya perang diskon komisi transaksi guna menarik nasabah 

(investor) baru yang berangsur-angsur justru diikuti dengan berkurangnya 

jumlah investor (kian menyusut). Menurut ND Murdani (Investor Indonesia, 

2002) jumlah masyarakat pemodal ditahun 1995 diperkirakan sekitar 2 juta 

investor, ditahun 2002 jumlahnya menjadi sekitar 100.000 hingga 150.000 

investor.  

        
1.2. Perumusan Masalah 

Terdapatnya perubahan lingkungan eksternal perusahaan yang 

begitu cepat seperti adanya pengaruh krisis moneter, globalisasi ekonomi 

dan perdagangan baik tingkat regional maupun tingkat internasional, 

kebijakan dan kerjasama ekonomi luar negeri serta perubahan kebijakan 

pemerintah, perkembangan industri pasar modal, perubahan teknologi 

informasi, regulasi perdagangan dari transaksi efek berwarkat menjadi non 

warkat, regulasi penyelesaian transaksi (Settlement) dari transaksi + 4 hari 

(T+4) menjadi transaksi + 3 hari (T+3) dll, merupakan kenyataan yang 

mau tidak mau harus dihadapi dan tidak dapat dihindari oleh perseroan 

sehingga memerlukan suatu antisipasi yang matang, cermat dan tepat 

oleh bursa efek Indonesia, untuk itu  diperlukan suatu rumusan strategi 
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dan kebijakan dalam pelayanan yang tepat terutama guna memenuhi 

keinginan para anggota bursa. 

Penelitian dan kajian yang penulis lakukan dengan judul Analisis 

Kepuasan Pelayanan Anggota Bursa Dan Implikasinya Terhadap Strategi 

Peningkatan Pelayanan Anggota Bursa Pada PT Bursa Efek Jkarta  

diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi BEJ. Penerapan strategi 

pelayanan yang dapat memenuhi keinginan nasabah akan meningkatkan 

loyalitas nasabah sehingga perusahaan memiliki kompetensi dalam 

menghadapi persaingan baik di pasar modal dunia maupun pasar modal 

regional. 

Dalam menyusun penulisan strategi peningkatan layanan anggota 

bursa pada PT Bursa Efek Jakarta, penulis telah merumuskan beberapa 

permasalahan meliputi : 

a. Apa saja variable-variabel layanan yang berpengaruh terhadap 

kepuasan Anggota Bursa Efek Jakarta? 

b. Bagaimana persepsi dan atribut kepuasan anggota bursa 

sekaligus sebagai pemegang saham BEJ ?. 

c.      Bagaimana merumuskan dan merancang strategi pelayanan 

yang tepat bagi anggota bursa yang sesuai dengan 

perkembangan di masa yang akan datang ? (globalisasi, 

perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih misal 

scripless trading, remote trading, on-line trading, dll). 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian Strategi Peningkatan Layanan Anggota Bursa pada PT 

Bursa Efek Jakarta memiliki beberapa tujuan sebagai berikut : 

a. Mengidentifikasi variable-variabel layanan kepada Anggota 

Bursa Efek Jakarta. 

b. Mengetahui gap yang terjadi didalam persepsi anggota bursa 

terhadap layanan PT Bursa Efek Jakarta dan variabel kepuasan 

anggota bursa antara harapan dengan kenyataan. 

c.      Merumuskan dan merancang strategi layanan guna 

meningkatkan layanan terhadap anggota bursa.  
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