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PENDAHULUAN 
 
Saham merupakan surat berharga keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan saham 
patungan sebagai suatu alat untuk meningkatkan modal jangka panjang. Para pembeli saham 
membayarkan uang pada perusahaan dan mereka menerima sebuah sertifikat saham sebagai 
tanda bukti kepemilikan mereka atas saham-saham dan kepemilikan mereka dicatat dalam 
daftar saham perusahaan. Para pemegang saham dari sebuah perusahaan merupakan pemilik-
pemilik yang disahkan secara hukum dan berhak untuk mendapatkan bagian dari laba yang 
diperoleh oleh perusahaan dalam bentuk dividen. 

Dalam bahasa Belanda saham disebut “aandeel”, dalam bahasa Inggris disebut dengan 
“Share”, dalam bahasa Jerman disebut dengan “Aktie”, dan dalam bahasa Perancis disebut 
dengan “Action”. Semua istilah ini mempunyai arti surat berharga yang mencatumkan kata 
“saham” di dalamnya sebagai tanda bukti pemilihan sebagian dari modal perseroan. Tentang 
saham diatur dalam pasal 40, 41, 42, 42 KUHD. Pemegang saham mempunyai hak untuk 
menuntut dividen dan hak-hak lain yang diberikan oleh anggaran dasar perseroan. Saham atas 
nama adalah surat rekta. Yang dimaksud dengan surat rekta adalah surat yang menurut 
Undang-undang dapat diterbitkan sebagai surat berharga, tetapi karena pihak menhendaki 
agar kedudukan kreditur jangan diganti, maka surat itu diberi bentuk sedemikian rupa 
sehingga peralihan kreditur itu sukar dilaksanakan. Oleh karena itu tidak ada saham atas / 
kepada pengganti (lihat pasal 40 ayat 1 KUHD). 

Salah satu produk yang dijual di Pasar Modal adalah “saham”, sebab pasar modal ini 
merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan yang pada akhirnya 
memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Oleh karena itu saham dapat didefinisikan 
sebagai tanda penyertaan atau tanda kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu 
perusahaan atau perusahaan terbatas. Wujud saham berupa selembar kertas yang 
menerangkan siapa pemiliknya. Akan tetapi sekarang sistem tanpa warkat sudah mulai 
dilakukan di Pasar Modal, dimana bentuk kepemilikan tidak lagi berupa lembaran saham 
yang diberi nama pemiliknya, tapi sudah berupa account atas nama pemilik atau saham tanpa 
warkat. Dengan cara ini penyelesaian transaksi semakin cepat, tanpa melalui prosedur yang 
rumit dan menyulitkan. 

Saham merupakan surat berharga yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Umumnya 
jenis saham yang dikenal ini adalah saham biasa (common stock) dan saham preferer 
(preferred stock). Saham biasa merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling 
yunior, atau akhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan 
apabila perusahaan tersebut dilikuidasi (tidak memiliki hak-hak istimewa). Karakteristik lain 
dari saham biasa ini adalah dividen dibayarkan selama perusahaan memperoleh laba, 
sedangkan saham preferer adalah saham yang memiliki karakteristik gabungan antara 
obligasi dan saham biasa, karena dapat menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga 
obligasi). Saham preferer lebih aman dibandingkan dengan saham biasa karena memiliki hak 
klaim terhadap kekayaan perusahaan dan pembagian dividen lebih dahulu. Saham preferer 
sulit untuk diperjualbelikan seperti saham biasa karena jumlahnya sedikit. 
 
Para investor mempunyai daya tarik melakukan investasi modal dengan membeli saham 
dikarenakan terdapat dua keuntungan yang dapat diperoleh dalam memiliki saham yaitu 
dividen dan capital gain. Dividen merupakan keuntungan yang diberikan perusahaan 
penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan dan biasanya dividen ini 



dibagikan setelah adanya persetujuan pemegang saham dengan pemilik perusahaan. Biasanya 
dilakukan satu tahun sekali. Agar para investor berhak atas dividen, pemodal tersebut harus 
memegang saham tersebut untuk kurun waktu tertentu hingga kepemilikan saham tersebut 
diakui sebagai pemegang saham yang sah, dan berhak atas dividen. Dividen yang diberikan 
oleh perusahaan ini dalam bentuk tunai, dimana pemodal atau pemegang saham mendapatkan 
uang tunai sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki dan dividen saham dimana pemegang 
saham mendapat jumlah saham tambahan. 

Sedangkan capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain 
terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan di pasar sekunder. Sebagai contoh Ahmad 
membeli saham Astra Internasional dengan harga per sahamnya Rp 1.8200,- dan menjualnya 
dengan harga Rp 2.200,-. Berarti Ahmad mendapatkan capital gain sebesar Rp 4.00,- 
perlembar sahamnya. Umumnya investor jangka pendek mengharapkan keuntungan dari 
capital gain. Saham memungkinkan pemodal mendapatkan keuntungan (capital gain) dalam 
jumlah besar dan  dalam waktu yang singkat. Namun seiring dengan berfluktuasinya harga 
saham, saham juga dapat membuat investor mengalami kerugian besar dalam waktu singkat. 
Jadi saham itu dikenal memiliki karakteristik high-risk high-return. Artinya saham itu 
merupakan surat berharga yang memberikan peluang keuntungan yang tinggi, namun juga 
berpotensi resiko tinggi. 

 


