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ABSTRAK 

Pengaruh tingkat kesadaran investor pada syariah online 

tranding system terhadap minat berinvestasi dipasar modal 

adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan 

atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntunganPada suatu 

layanan online trading sistem yang di desain berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah yang diturunkan dari fatwa DSN-MUI 

No.80 tentang penerapan prinsip syariah pada MNC sekuritas 

Lampung.Ada beberapa permasalahan pada peneltian ini, yaitu 

bagaimana tingkat kesadaran investor padaSyariah Online 

Trading System di MNC Sekuritas Lampung, 

bagaimanaPengaruh Tingkat Kesadaran Investor Pada Syariah 

Online Tranding System Terhadap Minat Berinsvestasi Di Pasar 

ModalMNC Sekuritas Lampung. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kuantitatif. Analisa data bersifat kuantitatif, Teknik pengumpulan 

data penelitian ini menggunakan teknik angket  dengan  menggunakan 

pemilihan sample  random sampling (acak)  sehingga dalam  

penelitian ini diambil 64 nasabah di MNC Sekuritas Lampung yang 

dijadikan sebagai sampel.  

Berdasarkan uji hipotesis menyatakan bahwa variabel 

independen berpengaruh secara terhadap variabel dependen. Artinya 

variabel tingkat kesadaran berinvestasi (X) berpengaruh positif dan  

secara signifikan terhadap minat berinvestasi para investor pada 

Syariah Online Trading System di MNC Sekuritas Lampung. 

.  

Kata Kunci : Tingkat Kesadaran Investor , Syariah Online 

Tranding System, Dan Minat berinvestasi   
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MOTTO 

 

 

 ٖۖ َهۡت لَِغذ  ب قَذَّ ۡلتٌَظُۡش ًَۡفٞس هَّ َّ  َ َبٱلَِّزيَي َءاَهٌُْْا ٱتَّقُْْاٱَّللَّ َٰٓأَيُِّ يَ 

َ َخبِيُشُۢ بَِوب تَۡعَولَُْى  ََۚ إِىَّ ٱَّللَّ ٱتَّقُْْاٱَّللَّ َّ٨١  

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kepada 

Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa 

yang telah diperbuatnya untuk hari esok(akhirat) dan 

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Hasyr: 

18) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

    

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi 

ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, terlebih dahulu 

penulis akan menjelaskan beberapa istilah dalam skripsi ini. 

Adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini 

dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna 

yang dimaksud.Adapun beberapa istilah yang perlu penulis 

uraikan yaitu sebagai berikut: 

1. Pengaruh : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

(orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, 

atau perbuatan seseorang.
1
 

2. Berinvestasi adalah adalah penanaman uang atau modal 

dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan 

memperoleh keuntungan.Jadi mekanisme berinvestasi adalah 

suatu cara menanamkan uang atau modal dalam suatu 

perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh 

keuntungan.
2
 

3. Shariah Online Trading System (SOTS)merupakan salah 

satu layanan online trading sistem yang di desain 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diturunkan dari 

fatwa DSN-MUI No.80 tentang penerapan prinsip syariah 

dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar 

saham reguler bursa efek. Fitur-fitur standart dalam shariah 

online trading system secara umum adalah fitur jual-beli 

saham, update perkembangan harga saham setiap waktu, 

indikator untuk menganalisa pergerakan harga saham, berita-

berita yang berkaitan dengan perusahaan dan fitur keuangan 

pelaku pasar. 

                                                           
1Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, 2005), h. 849. 
2Ganjar Isnawan, Jurus Cerdas Investasi Syariah, (Laskar Aksara, Jakarta, 

2012), h. 45. 
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4. Minat adalah keinginan dan perhatian yang mengandung 

unsur-unsur suatu dorongan untuk berbuat sesuatu.
3
 

Pengertian minat menurut Salim memiliki defisnisi sebagai 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah, dan 

keinginan.
4
 

 

B. Latar Belakang  

Setiap kegiatan ekonomi tidak luput dari 

keuangan.Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima 

sebagai alat pembayaran barang dan jasa, pembayaran utang, 

pajak dan lainnya.
5
Uang memiliki pengaruh yang sangat kuat 

terhadap kehidupan, Melihat tingkat kemiskinan yang semakin 

meningkat, seharusnya manusia harus mengatasinya sejak dini 

untuk keperluan yang akan mendatang dengan cara berinvestasi. 

Setiap orang dihadapkan dengan berbagai pilihan dalam 

menentukan proporsi dana atau sumber daya yang mereka miliki 

untuk menentukan masa sekarang dan masa yang akan datang 

yaitu dengan berinvestasi, tetapi perlu di lihat pada saat sekarang 

ini minat atau keinginan manusia untuk berinvestasi masih sangat 

kurang.
6
 

Minat berinvestasi adalah perasaaan ingin tahu, 

mempelajari dan mengagumi atau memiliki investasi. Perasaan 

ingin tahu tentang jenis suatu investasi mulai dari keuntungan, 

kelemahan kinerja investasi, meluangkan waktu untuk 

mempelajari lebih jauh tentang investasi atau langsung mencoba 

berinvestasi pada jenis investasi bahkan menambah porsi 

investasi yang sudah ada. Niat berperilaku dapat menunjukkan 

perilaku yang akan dilakukan seseorang. Hal ini juga berarti 

                                                           
3Sudarsono, Kamus Filsafat dan Psikologi, (Jakarta: Penerbit Anggota IKAPI, 

Tahun 1993), h. 156. 
4Mahdi, S.Ar., Jeandry, G., Dan Wahid, F.A, Pengetahuan, Modal Minimal, 

Motivasi Investasi Dan Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal, 

JEAMM, Vol 1, No 2, April 2020, h. 47. https://ejournal.unkhair.ac.id. 
5Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2014), h. 72. 
6 Ahmad Hasan, Mata Uang Islam, (Jakarta: Fajar Inter Pratama Offset, 

2005), h. 22. 
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bahwa seseorang yang memiliki minat berinvestasi maka 

kemungkinan besar dia akan melakukan tindakan-tindakan yang 

dapat mencapai keinginan mereka untuk berinvestasi, menerima 

dengan baik penawaran investasi dan pada akhirnya berinvestasi.
7
 

Tingkat kesadaran masyarakat tentang kebutuhan 

investasi mulai meningkat. Adanya dana yang menganggur tidak 

sedikit masayarakat yang mulai berpikir untuk menginvestasikan 

dananya. Investasi merupakan suatu kegiatan penanaman modal 

atau dana ke perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Menurut 

Sunariyah, “Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau 

lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama 

dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa-masa yang 

akan datang”.
8
Pilihan untuk berinvestasi sudah cukup beragam, 

salah satunya masyarakat dapat menginvestasikan dananya ke 

pasar modal.Pasar modal merupakan pasar bagi instrumen jangka 

panjang yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun oleh 

perusahaan swasta. Di pasar modal memperjualbelikan saham, 

obligasi, reksa dana, waran dan berbagai macam instrumen 

derivatif yang mempunyai jangka waktu lebih dari satu tahun. 

Terdapat beberapa jenis instrumen keuanga jangka panjang yang 

diperdagangkan di pasar modal, salah satunya adalah saham. 

Saham merupakan instrumen yang saat ini cukup diminati oleh 

para investor demi berinvestasi dimasa yang akan datang. 

Pasar modal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir 

telah menjadi perhatian banyak pihak, khusunya masyarakat 

bisnis. Hal ini disebabkan oleh kegiatan pasar modal yang 

semakin berkembang dengan meningkatnya keinginan 

masyarakat bisnis untuk mencari alternatif sumber pembiayaan 

usaha selain bank. Di samping itu perkembangan pasar modal 

juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk 

berinvestasi atau menjadi investor.Dalam melakukan investasi 

pada saham, harapan yang diinginkan investor adalah 

                                                           
7 Mahdi, S.Ar., Jeandry, G., Dan Wahid, F.A, Pengetahuan, Modal Minimal, 

Motivasi Investasi Dan Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal, h. 47 
8Sunariyah.Pengantar Pengetahuan Pasar Modal Edisi keenam.: 

(Yogyakarta, UPP STIM YKPN : 2010),h. 4. 
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memperoleh return. Return saham digunakan sebagai salah satu 

pengukur kinerja dari suatu perusahaan.
9
 

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia secara 

umumditandai oleh berbagai indikator diantaranya adalah 

semakin maraknya para pelaku pasar modal syariah yang 

mengeluarkan efek-efek syariah selain saham-saham dalam 

Jakarta Islamic Index (JII).
10

 Dalam perjalanannya 

perkembangan pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami 

kemajuan sebagai gambaran bahwa setidaknya terdapat beberapa 

perkembangan dan kemajuan pasar modal syariah yang patut 

dicatat hingga tahun 2004, diantaranya adalah telah diterbitkan 6 

(enam) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI) yang berkaitan dengan industri pasar modal. Salah 

satu dari keenan fatwa tersebut adalah mengenai pasar modal 

syariah diatur berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 

No: 40/ DSN-MUI/ IX/ 2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman 

Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.pada 

bulan November 2016 Bursa Efek Indonesia yang berkerja sama 

dengan berbagai lembaga penunjang pasar modal seperti lembaga 

sekuritas, KPEI, KSEI dan galeri investasi di berbagai daerah 

secara masif mengkampanyekan program Yuk Nabung Saham 

untuk meningkatkan jumlah investor ritel di pasar modal.
11

 

Secara umum konsep Pasar Modal Syariah dengan 

Pasar Modal Konvensional tidak jauh berbeda meskipun dalam 

konsep Pasar Modal Syariah disebutan bahwa saham yang 

diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang bergerak 

pada sektor yang memenuhi kriteria syariah dan terbebas dari 

usnur ribawi, serta transaksi saham yang dilakukan dengan 

menghindarkan berbagai praktik spekulasi.
12

Perbedaan mendasar 

                                                           
9 Mahdi, S.Ar., Jeandry, G., Dan Wahid, F.A, Pengetahuan, Modal Minimal, 

Motivasi Investasi Dan Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal, h. 45. 
10Ibid, h. 75. 
11Daftar Efek Syariah, https://www.ksei.co.id/about Diakses Pada 19 Juli 

2020. 
12 Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan 

Berdasarkan Prinsip Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 18-19. 

https://www.ksei.co.id/about
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antara Pasar Modal Konvensional dengan Pasar Modal Syariah 

dapat dilihat pada instrumen dan fitur dalam mekanisme 

transaksinya.Sedangkan perbedaan nilai indeks saham syariah 

dengan nilai indeks saham konvensional terletak pada kriteria 

saham Emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. 

Fasilitas perdagangan secara online tersebut 

dimaksudkan untuk memudahkan investor melakukan transaksi 

secara langsung di pasar modal. Sejalan dengan munculnya 

Fatwa No. 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah 

dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar 

Reguler Bursa Efek, maka beberapa anggota bursa mulai 

menyediakan fasilitas Sistem Online Trading Syariah (SOTS). 

Tujuan bisnis pembuatan Online Trading System adalah 

menyediakan suatu fasilitas bagi nasabah untuk eksekusi jual, 

eksekusi beli, perubahan (amend), pembatalan (withdraw), 

monitoring status order jual beli secara realtime, pengecekan 

portofolio, menampilkan history transaksi, dan monitoring harga 

saham secara realtime.
13

 

SOTS merupakan sistem transaksi saham syariah secara 

online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah yang 

dikembangkan oleh Anggota Bursa atau Perusahaan Sekuritas 

yang dalam proses operasionalnya telah disertifikasi oleh DSN-

MUI. Terakhir, perkembangan Sharia Online Trading System per 

Juni 2020 sudah dimiliki oleh 18 perusahaan Anggota Bursa yang 

ada di Indonesia.
14

 Berikut adalah saham syariah yang tercatat di 

BEI sejak periode pertama yang telah diterbitkan Bapepam dan 

LK adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

                                                           
13 Dennis Eryaanto dkk, Manajemen Proyek Online Trading System PT 

Universal Broker Indonesia, Jurnal The Winner Vol. 9 No. 1, Maret 2008, h. 42 

https://doi.org/10.21512/tw.v9i1.729. 
14Bursa Efek Indonesia, lihat, https://www.idx.co.id/idx-syariah/transaksi-

sesuai-syariah/. 
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Tabel 1.1 

SOTS Syariah Online Trading System (SOTS) 

Wilayah Lampung 

No Anggota Bursa  

1 PT Indo Premier Sekuritas 

2 Magenta Kapital Sekuritas Indonesia 

3 Mandiri Sekuritas 

4 MayBank Kim Eng Sekuritas 

5 MNC Sekuritas 

6 Phillip Sukuritas Indonesia 

 

Dari tabel di atas perusahan-perusahaan Sekuritas yang 

telah membuka cabang di Lampung, diantaranya yaitu: PT. Indo 

Premier Sekuritas, Magenta Kapital Sekuritas Indonesia, Mandiri 

Sekuritas, MayBank Kim Eng Sekuritas, MNC Sekuritas, dan 

Phillip Sukuritas Indonesia. MNC Sekuritas Lampung merupakan 

perusahaan efek yang didirikan pada tahun 1989 dan berada di 

bawah naungan PT. MNC Kapital Indonesia Tbk dan kini telah 

berkembang menjadi perusahaan efek lokal yang berkomitmen 

menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia.
15

MNC Sekuritas 

Lampung turut menyediakan Shariah Online Trading System 

untuk nasabah yang ingin melakukan perdagangan saham sesuai 

dengan prinsip syariah. 

Minat investasi semakin hari semakin meningkat. Hal 

in disebabkan oleh kesadaran akan investasi yang semakin timbul 

di masyarakat awam, dan juga teknologi komputer dan internet 

yang semakin berkembang, sehingga berdampak kepada semakin 

mudah dan cepatnya dalam melakukan investasi melalui media 

teknologi tersebut. Investasi saham menjadi primadona dalam 

beberapa tahun terakhir. Selain karena menawarkan keuntungan 

yang relatif besar, investasi saham juga menawarkan sebuah 

„kenyamanan‟ yang berupa taraf resiko yang tidak terlalu tinggi, 

jika dibandingkan dengan investasi Forex dan sebagainya.  

                                                           
15 MNC Sekuritas,www.mncsekuritas.id Diakses Pada 19 Juli 2020. 

http://www.mncsekuritas.id/
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Pengetahuan dari minat investasi diperlukan untuk 

menghindari terjadinya kerugian saat berinvestasi di pasar modal. 

Pengetahuan investasi juga sangat diperlukan dalam usaha untuk 

memperoleh return yang maksimal dari investasi yang dilakukan. 

Ketika investor memiliki pengetahuan yang lebih banyak, maka 

akan lebih baik dalam mengambil keputusan. Ia akan lebih 

efisien dan lebih tepat dalam mengolah informasi serta mampu 

menyaring informasi dengan lebih baik.
16

 

Masyarakat Indonesia sebagian besar belum 

mengetahui industri pasar modal syariah sehingga produk-

produknya menjadi kurang terkenal di kalangan 

masyarakat.kendala selain literasi pasar modal yang masih 

rendah, daerah-daerah di Indonesia yang masih sulit dijangkau 

dan serta luasnya wilayah negara Indonesia. Berkembangnya 

sistem perdagangan secara online (trading online) di pasar modal 

domestik dapat memudahkan berbagai pihak untuk meningkatkan 

produk dipasar modal, khususnya berbasis syariah di 

Indonesia.Sosialisasi secara langsung membutuhkan sumberdaya 

manusia, energi dan biaya yang besar untuk meningkatkanliterasi 

dengan wilayah Indonesia yang luas sekali.
17

 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini 

difokuskan pada praktik perdagangan saham melalui Syariah 

Online Trading System di MNC Sekuritas.Atas dasar itulah, 

penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang 

bagaimana tingkat kesadaran para investor dan pengaruhnya 

terhadap minat berinvestasi pada Syariah Online Tranding 

System di Pasar Modal. Maka peneliti tertarik mengangkat 

judul“Pengaruh Tingkat Kesadaran Investor Pada Syariah 

Online Tranding System Terhadap Minat Berinsvestasi  Di 

Pasar Modal(Study Kasus Pada MNC Sekuritas Lampung)”. 

 

 

                                                           
16 Hermanto, perilaku mahasiswa ekonomi di universitas esa unggul dalam 

melakukan investasi di pasar modal, Jurnal Ekonomi Volume 8 Nomor 2, Mei 

2017.h.2 https://ejurnal.esaunggul.ac.id 
17Akuisisi Badan Usaha, https://economy.okezone.com, 2017,(Diakses Pada 

19 Juli 2020). 
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C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Minat masyarakat Indonesia khususnya dalam hal 

berinvestasi di pasar modal ini masih sangat minim, karena 

masyarakat Indonesia cenderung lebih berinvestasi di bidang 

financial assetmen, investasi ini bisa berupa di pasar uang, 

misalnya sertifikat deposit, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) 

dan lainya.
18

 

Sedangkan investor nasional jumlahnya masih kalah di 

bandingkan oleh investor asing yang berinvestasi di bidang pasar 

modal, banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui adanya 

sekuritas, bagaimana mekanisme tentang berinvestasi di bidang 

pasar modal, masyarakat juga kadang terlalu takut dengan 

mengambil resiko dalam hal berinvestasi saham. Budaya 

masyarakat Indonesia khususnya memang budaya masyarakat 

yang mengambil aman dalam mengambil resiko. 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti 

membatasi permasalahan yang berfokus pada :Pengaruh 

Tingkat Kesadaran Investor Pada Syariah Online Tranding 

System Terhadap Minat Berinsvestasi  Di Pasar Modal (Study 

Kasus Pada MNC Sekuritas Lampung)” 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat kesadaran investor padaSyariah Online 

Trading System di MNC Sekuritas Lampung? 

2. Bagaimana Pengaruh Tingkat Kesadaran Investor Pada 

Syariah Online Tranding System Terhadap Minat 

Berinsvestasi Di Pasar Modal MNC Sekuritas Lampung? 

 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

                                                           
18Abdul aziz, Manajemen Investasi Syariah, (Bandung: Penerbit Alvabeta), 

Tahun 2010, h. 8. 
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a. Untuk mengetahui tingkat kesadaran investor padaShariah 

Online Trading System di MNC Sekuritas Lampung. 

b. Untuk mengetahuiPengaruh Tingkat Kesadaran Investor 

Pada Syariah Online Tranding System Terhadap Minat 

Berinsvestasi Di Pasar Modal MNC Sekuritas Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari Penelitian ini antara lain: 

a. Manfaat Secara Teoritis  

Manfaat secara teoritis dari hasil penelitian ini dapat 

memberikan wawasan dan di gunakan sebagai acuan atau 

landasan dalam memahami pengaruh tingkat kesadaran 

investor pada Syariah Online Tranding Systemterhadap 

minat berinvestasi dipasar modal, menambah literatur 

mengenai hal tersebut bagi lingkungan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, khususnya 

Jurusan Ekonomi Islam. 

b. Manfaat Secara Praktis  

1) Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan 

referensi saat Pemerintah akan membuat dan 

memberlakukan aturan berkaitan dengan Syariah Online 

Tranding System MNC Sukuritas Lampung. 

2) Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan 

wawasan kepada masyarakat agar dapat mengetahui 

kondisi saham khsususnya syariah yang ada  di Provinsi 

Lampung. 

3) Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan studi dan literatur bagi Mahasiswa yang ingin 

melakukan penelitian selanjutnya dalam cabang Ilmu 

Ekonomi Makro sekaligus sebagai bahan referensi dan 

informasi bagi penelitian selanjutnya. 

4) Bagi Penulis 
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Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bagian dalam 

proses belajar serta menjadi kesempatan untuk 

menerapkan teori-teori yang telah dipelajari saat kuliah 

dengan permasalahan yang terjadi pada kehidupan nyata. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan 

dengan judul penelitian ini anatar lain: 

1. Ayun Wulandari judul penelitiannya “Pengaruh Motivasi 

Investasi dan Pengetahuan Investasi terhadap minat investasi 

mahasiswa dipasar modal” Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa Nilai signifikansi variabel X1 dan variabel X2 sebesar 

0.000 lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis H3 diterima, artinya motivasi investasi dan 

pengetahuan investasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat investasi mahasiswa dipasar modal.
19

 

2. Suparman Zen Kemu judul penelitiannya “Literasi Pasar 

Modal Masyarakat Indonesia Capital Market Literation Of 

Indonesia Society.” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

(i) Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa untuk 

bertransaksi di pasar modal memerlukan modal besar 

(ratusan juta bahkan miliaran rupiah), (ii) kurangnya 

pengetahuan teknis mengenai pasar modal, (iii) persepsi 

masyarakat bahwa transaksi di bursa pasar modal bersifat 

judi dan mengandung riba yang hukumnya haram, (iv) 

adanya kejadian-kejadian yang merugikan para investor 

saham di bursa akibat adanya penipuan yang dilakukan oleh 

para pialang dimasa lalu menimbulkan persepsi yang keliru 

di masyarakat bahwa bermain saham di bursa rentan 

terhadap penipuan, (v) jumlah dan kualitas SDM di OJK dan 

                                                           
19Ayun Wulandari, “Pengaruh Motivasi Investitasi dan Pengetahuan 

Investasi terhadap minat investasi mahasiswa dipasar modal”, (Skripsi, Universias 

Ahmad Dahlan 2020) 
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SRO yang belum memadai dalam meningkatkan tingkat 

literasi masyarakat terhadap pasar modal.
20

 

3. Dini Fitria Ramadhani, judul penelitiannya “Pengaruh 

Literasi Keuangan syariah terhadap rencana investasi pasar 

modal Syariah pada Mahasiswa Ekonomi Islam di 

Surabaya” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa literasi 

keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap rencana 

investasi di pasar modal syariah pada mahasiswa ekonomi 

islam di Surabaya yang masing-masing merupakan 

mahasiswa ekonomi islam dari Universitas Negeri Surabaya, 

Universitas Airlangga, dan Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel. Serta tidak terdapat perbedaan rata-rata literasi 

keuangan syariah terhadap rencana investasi mahasiswa di 

ketiga universitas, yakni Universitas Negeri Surabaya, 

Universitas Airlangga, dan Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel.
21

 

4. Intan Bunga Pratiwi dalam penelitiannya menyimpulkan 

bahwa penelitiannya yang dilakukan di PT. Monex 

Investindo Future di Solo bergerak dalam bidang transaksi 

Valuta Asing, Indeks Saham, dan KIE (kontrak indeks 

emas). Jenis data kualitatif, sumber data primer dan data 

sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi 

dan wawancara, metode analisis data dengan metode 

deskriptif kuantitatif dan kulaitatif. Tujuannya untuk 

mengetahui bagaimana mekanisme, keunggulan, dan resiko 

berinvestasi di PT. Monex Investindo Future di Solo.
22

 

5. Dasriyan Saputra judul penelitiannya “Pengaruh Manfaat, 

Modal, Motivasi dan Edukasi Terhadap Minat Dalam 

                                                           
20 Suparman Zen Kemu “Literasi Pasar Modal Masyarakat IndonesiaCapital 

Market Literation Of Indonesia Society”, Kajian, Vol.21 No.2, 2016 Hal. 15. 

http://dx.doi.org/10.22212/kajian.v21i2.773 
21Dini Fitria Ramadhani, Pengaruh Literasi KeuanganSyariah Terhadap 

Rencana Investasi Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Disurabaya, 

Jurnal ekonomika dan bisnis islam, Vol.3 No.2 2020 ,Hal. 16, 

https://journal.unesa.ac.id. 
22 Intan Bunga Pratiwi, Mekanisme Berinvestasi Di PT. Monex Investindo 

Future Solo, (Skripsi, Universitas Sebelas Maret : Surakarta, 2011), Hal. 7-9. 
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Berinvestasi di Pasar Modal”.menyimpulkan bahwa Manfaat 

investasi dan motivasi investasi mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan terhadap minat investasi, Edukasi tidak 

mempunyai pengaruh terhadap minat investasi. Ini 

menjelaskan bahwa memberikan pengetahuan dalam hal 

edukasi tidak memberikan pengaruh ketika ditingkatkan 

terhadap minat investasi.
23

 

 

H. Sistematika PenulisanPenulisan 

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini 

terbagi ke dalam lima bab, yaitu: 

BAB I :PENDAHULUAN 

Pendahuluan memuat penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu 

yang relevan, sistematika penulisan. 

BAB II : KERANGKA TEORI 

Kerangka teori memuat tentang teori yang 

digunakan terkait dengan tingkat kesadaran 

investor terhadap minat berinvestasi, baik teori 

minat maupun dari kajian kepustakaan yang 

menjelaskan seluruh variabel dalam penilitian ini. 

Pengajuan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Metode penelitian memuat waktu dan tempat 

penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, 

populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data, 

definisi operasional variabel, instrumen 

penelitian, uji validasi dan reliabilitas data, uji 

prasarat analisis, uji hipotesis. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian data pembahasan memuat 

                                                           
23Dasriyan Saputra “Pengaruh Manfaat, Modal, Motivasi dan Edukasi 

Terhadap Minat Dalam Berinvestasi di Pasar Modal”, Jurnal disribusi, Vol 9 No 1 

2021, Hal. 13. https://doi.org/10.29303/distribusi.v9i1.137 
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tentang deskripsi data, pembahasan hasil 

penelitian dan analisis. 

BAB V : PENUTUP 

Penutup memuat uraian tentang kesimpulan, dan 

rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Investasi 

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau 

sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan 

tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa 

mendatang. Seorang investor membeli sejumlah saham saat 

ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan 

harga saham ataupun sejumlah dividen di masa yang akan 

datang, sebagai imbalan atas waktu dan risiko yang terkait 

dengan investasi tersebut. Istilah investasi bisa berkaitan 

dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan 

sejumlah dana pada aset real (tanah, emas, mesin atau 

bangunan) maupun aset finansial (deposito, saham atau 

obligasi) merupakan aktivitas investasi yang umumnya 

dilakukan. Bagi investor yang lebih pintar dan lebih berani 

menanggung risiko, aktivitas investasi yang mareka lakukan 

juga bisa mencakup investasi pada aset-aset finansial lainnya 

yang lebih kompleks seperti warrant, option dan futures 

maupun ekuitas Internasional.
24

 

Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi 

disebut investor. Investor pada umumnya bisa digolongkan 

menjadi dua, yaitu investor individual (individual/retail 

investors) yang terdiri dari individu-individu yang 

melakukan aktivitas investasi. Dan yang kedua investor 

institusional (institutional investors) biasanya terdiri dari 

perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpan dana 

(bank dan lembaga simpan pinjam), lembaga dana pensiun 

                                                           
24Eduardus Tendelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi 

I, cet. I (Yogyakarta, BPFE, 2001), h. 1. 
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maupun perusahaan investasi.
25

 

Investasi syariah adalah sebuah investasi berbasis 

syariah yang menggunakan instrumen Islam dalam 

pelaksanaannya. Ada beberapa jenis investasi berdasarkan 

jangka waktu, risiko dan prosesnya. Hal-haltersebut perlu di 

ketahui guna memastikan ketepatan antara alasan dan cara 

melakukan investasi.
26

 

Dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat 

return, tingkat risiko serta hubungan antara return dan risiko. 

Alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh 

keuntungan. Dalam konteks manajemen investasi tingkat 

keuntungan investasi disebut sebagai return.
27

 Suatu hal 

yang sangat wajar jika investor menuntut tingkat return 

tertentu atas dana yang telah diinvestasikannya. Investor 

maupun calon investor dapat memperkirakan berapa tingkat 

pengembalian yang diharapkan (expected return) dan 

seberapa jauh kemungkinan hasil yang sebenarnya nanti 

akan menyimpang dari hasil yang diharapkan. Apabila 

kesempatan investasi mempunyai tingkat risiko yang lebih 

tinggi, maka investor akan mengisyaratkan tingkat 

keuntungan yang lebih tinggi pula. Dengan kata lain, 

semakin tinggi risiko suatu kesempatan investasi maka akan 

semakin tinggi pula tingkat keuntungan (return) yang 

disyaratkan oleh investor. 

Dasar Hukum Menurut Islam Investasi dalam 

Islam sangat didorong karena diyakini membawa pada 

peningkatan produktivitas sektor riil dan memberikan 

manfaat bagi umat. Dalam Islam, investasi dapat dilakukan 

pada aktivitas ekonomi yang jelas-jelas memberikan 

pengaruh pada sektor riil. Salah satu media dalam 

berinvestasi adalah pasar modal. Prinsipnya investasi syariah 

                                                           
25 Tandelilin, Eduardus. Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi.Edisi 

pertama.(Yogyakarta : Kanisius, 2010), h 1. 
26Ganjar Isnawan, Jurus Cerdas Investasi Syariah.h. 54 
27Brigham, Eugene F. Dan J.F. Houston,Dasar-Dasar Manajemen 

Keuangan, Edisi 11, Jakarta: Salemba Empat, 2010, h.. 
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di pasar modal tidak terlalu berbeda dengan investasi 

keuangan konvensional. Namun, terdapat beberapa 

perbedaan filosofi yang mendasari perbedaan tersebut. 

Investasi di pasar modal syariah harus didasakan pada 3 

prinsip utama syariah, yaitu dilarangnya riba, gharar 

(ketidakpastian), dan maysir (judi).
28

 

Berikut ini landasan yang terdapat dalam Al-

Qur‟an terkait prinsip-prinsip yang terdapat dalam 

Investasi Syariah. 

a. Harus terhindar dari unsur riba 

Larangan riba terdapat dalam QS. Al- Baqarah Ayat 

275:
29

 

  

۟ا ََل يَقُُْهَْى إَِلَّ َكَوب يَقُُْم ٱلَِّزٓ يَتََخبَّطَُُ   ْ بَ ٱلَِّزيَي يَأُْكلَُْى ٱلشِّ

۟ا ۗ   ْ بَ ۟ا إًََِّوب ٱْلبَْيُع ِهْثُل ٱلشِّ َْٰٓ ُْن قَبلُ لَِك بِأًََِّ ُي ِهَي ٱْلَوسِّ َۚ َر  ْيطَ  ٱلشَّ

أََحلَّ  بَِِّۦ َّ ي سَّ ِعظَةٌ هِّ ْْ ۟ا َۚ فََوي َجبََٰٓءٍُۥ َه  ْ بَ َم ٱلشِّ َحشَّ َّ ُ ٱْلبَْيَع  ٱَّللَّ

ئَِك 
َٰٓ لَ  ّ۟ ُ َهْي َعبَد فَأ َّ  ٖۖ ِ أَْهُشٍُٰٓۥَ إِلَٔ ٱَّللَّ َّ ٔ  فَلََُۥ َهب َسلََف  فَٱًتََِ

لُِذّىَ  ُب ٱلٌَّبِس ٖۖ ُُْن فِيَِب َخ   أَْصَح 
Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba 

tidak dapat berdiri melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan 

mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan 

riba, padahal Allah telah menghalalkan jual 

beli dan mengharamkan riba. Orang-orang 

yang telah sampai kepadanya larangan dari 

Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), maka baginya apa yang 

telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada 

                                                           
28Mochammad Nadjib, Investasi Syariah, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 

2008, h. 174. 
29Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: PT 

Syamil Cipta Media, 1987, h. 48. 
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Allah. Orang yang kembali (mengambil 

riba), maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya”. 

 

Islam melarang terhadap riba. Larangan ini bukan 

hanya untuk transaksi dalam hal hutang piutang saja, 

namun segala transaksi yang berkaitan dengan jual beli, 

termasuk juga investasi. 

b. Harus terhindar dari unsur gharar 

Secara etimologis, gharar berarti hal yang tidak 

diketahui, atau bahaya tertentu. Menurut terminologis 

atau istilah fikihnya, gharar diartikan oleh para ulama 

ahli fiqih sebagai ketidaktahuan akan akibat satu 

perkara (transaksi) atau ketidakjelasan antara baik 

dengan buruknya. Larangan terhadap jual beli yang 

mengandung unsur gharar merupakan salah satu dasar 

syariat Islam. 

c. Harus terhindar dari unsur maysir 

Segala bentuk transaksi ataupun aktivitas yang 

mengandung unsur pertaruhan (judi) digolongkan 

sebagai hal yang diharamkan dalam Al-Qur‟an. 

Larangan Allah SWT tersebut tertera dalam QS. Al-

Maidah ayat 90.  

۟ا إِوََّما ٱْلَخمْ  أَيَُّها ٱلَِّذيَه َءاَمىُىَٰٓ
َٰٓ ُز َوٱْلَمْيِسُز َوٱْْلَوَصاُب يَ 

ِه فَٱْجتَىِبُىيُ لََعلَُّكْم 
ْيطَ  ْه َعَمِل ٱلشَّ ُم ِرْجٌس مِّ َوٱْْلَْسلَ 

 تُْفلُِحىنَ 
Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, 

sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 

dengan panah, adalah termasuk perbuatan 

syaitan. Maka jauhilah perbuatan-
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perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan”.
30

 

 

 

 

 

2. Pasar Modal 

a. Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal merupakan salah satu bentuk 

kegiatan dari lembaga keuangan non bank sebagai sarana 

untuk memperluas sumber- sumber pembiayaan 

perusahaan. Aktivitas ini terutama ditujukan bagi 

perusahaan yang membutuhkan dana dalam jumlah besar 

dan penggunaanya diperlukan untuk jangka panjang 

(long term). jangka panjang berupa utang biasanya 

berbentuk obligasi (bond) sedangakan dana jangka 

panjang berupa dana modal berbentuk saham biasa 

(common stock) dan saham preferen (preferen 

stock).
31

Pasar Modal Syariah adalah seluruh kegiatan di 

pasar modal yang tidak bertentangan dengan  prinsip-

prinsip islam. Pasar modal syariah Indonesia merupakan 

bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya direktorat 

pasar modal syariah. 

Tonggak kebangkitan pasar modal syariah 

Indonesia diawali dengan diluncurkannya Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) sebagai indeks komposit saham 

syariah, yang terdiri dari seluruh saham syariah yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada tahun 2011. 

Kemudian diikuti dengan diluncurkannya Syariah Online 

Trading System (SOTS) oleh perusahaan efek pada tahun 

yang sama. SOTS adalah sistem pertama di dunia yang 

                                                           
 30Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: PT. 

Syamil Cipta Media, 1987, h. 4. 

 31 Bursa Efek Indonesia, lihat, https://www.idx.co.id/Diakses Pada 19 Juli 

2020 

https://www.idx.co.id/
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dikembangkan untuk memudahkan investor syariah 

dalam melakukan transaksi saham sesuai prinsip islam. 

Pada tahun 2013, Bank Syariah Mandiri menjadi Bank 

RDN Syariah pertama. Selain itu, pada tahun yang sama, 

ETF Syariah pertama diluncurkan di Indonesia. Bank 

Panin Syariah menjadi emiten syariah pertama yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014.
32

 

Pasar modal memiliki dua fungsi sekaligus 

yang dapat berperan penting terhadap pertumbuhan 

ekonomi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. 

Sebagai fungsi ekonomi karena pasar modal memberikan 

fasilitas mempertemukan pihak yang membutuhakan 

dana (issuer) dengan pihak yang kelebihan dana 

(investor).
33

 Sedangkan pasar modal dengan fungsi 

keuangan adalah karena pasar modal memberikan 

kemungkinan dan kesempatan bagi investor untuk 

memperoleh imbalan (return). 

Menurut UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar 

modal, pasar modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang 

bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan 

efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek. Tujuannya adalah terciptanya suatu pasar 

modal yang wajar, tertib, teratur, dan efisien yang pada 

gilirannya melindungi kepentingan investor dengan 

perlindungan hukum yang memadai.Pasar modal adalah 

pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang 

yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang 

atupun modal, baik yang diterbitkan oleh pemerintah 

maupun swasta.
34

 

b. Perbedaan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah 

                                                           
32 Bursa Efek Indonesia, lihat, https://www.idx.co.id 
33Darmadjia, dan Tjiptono, Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya 

Jawab, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 2. 
34Suad Husnan, Manajemen Keuangan (Teori dan Penerapan) (yogyakarta: 

UPP AMP YKPN,2004), h. 3. 
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Pasar modal Indonesia telah diatur dalam Undang-

undang Pasar Modal (UUPM) No 8 tahun 1995. UUPM 

tersebut tidak membedakan antara pasar modal 

konvensional dengan pasar modal syariah. Oleh karena 

itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang 

terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. 

Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak 

memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, 

namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar 

Modal Syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme 

transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariah. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses 

manajemen portofolio, screeninng (penyaringan), dan 

cleansing (pembersihan). Seperti halnya wahana investasi 

lainnya, di samping mendatangkan berbagai peluang 

keuntungan, Reksa Dana pun mengandung berbagai 

peluang risiko. Berdasarkan prinsip-prinsip syariah di 

bidang pasar modal, maka menurut penulis, pada prinsip 

pasar modal konvensional tidak jauh berbeda dengan 

prinsip pasar modal syariah. 

Perbedaannya hanya terletak pada penekanan lebih 

khusus tentang keriteria-keriteria yang termasuk dalam 

efek syariah. Dalam prinsip syariah ditekankan kehalalan 

dari suatu produk/jasa dari kegiatan usaha. Kegiatan 

usaha tersebut secara spesifik harus memiliki manfaat 

yang jelas sehingga tidak ada keraguan akan hasil usaha 

yang akan menjadi objek dalam perhitungan keuntungan 

yang diperoleh. Perhitungan keuntungan dan kerugian 

akan hasil usaha harus memiliki mekanisme bagi hasil 

yang adil menurut penyertaan masing-masing pihak. 

Karena pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang 

terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan, 

maka secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak 

memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. 

Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar 
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Modal Syariah, yaitu bahwa efek dan mekanisme 

transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariah.
35

 

 

  

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pasar Modal 

Arifin menyebutkan beberapa faktor yang 

mempengaruhi pasar modal yaitu: 

1) Kondisi Fundamental Emiten 

Faktor fundamental adalah faktor yang berkaitan 

langsung dengan kinerja emiten itu sendiri.Semakin 

baik kinerja emiten semakin besar pengaruhnya 

terhadap kenaikan harga saham dan begitu 

sebaliknya. 

2) Hukum Permintaan dan Penawaran 

Faktor hukum permintaan dan penawaran berada di 

urutan kedua setelah faktor fundamental karena 

begitu investor tahu kondisi fundamental 

perusahaan, maka tentunya mereka akan melakukan 

transaks baik jual maupun beli. Transaksi inilah 

yang akan mempengaruhi fluktuasi harga saham. 

3) Suku bunga 

Suku bunga di sini adalah suku bunga yang 

diberlakukan Bank Indonesia (BI). Pemerintah 

melalui BI akan menaikkan suku bunga guna untuk 

mengontrol perekonomian nasional (kebijakan 

moneter). Bunga yang tinggi akan berdampak pada 

alokasi dana investasi para investor. Investasi 

produk bank seperti deposito atau tabungan lebih 

kecil risikonya dibanding investasi dalam bentuk 

saham. Investor akan cenderung menjual saham dan 

dananya kemudian ditempatkan di bank. Penjualan 

saham serentak ini akan berdampak pada penurunan 

harga saham secara signifikan. 

                                                           
35Anna Nurlita. “Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam” 
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4) Vauta Asing 

Ketika harga dollar naik, maka para investor 

terutama investor asing akan menjual sahamnya 

untuk ditempatkan di Bank dalam bentuk dollar. 

Adanya penjualan saham tersebut otomatis harga 

saham menjadi turun. 

 

5) Dana asing di bursa 

Dana asing di bursa perlu diketahui karena memiliki 

dampak yang sangat besar. Jika sebuah bursa 

dikuasai oleh investor asing maka ada 

kecenderungan transaksi saham sedikit banyak 

tergantung pada investor asing tersebut.
36

 

d. Manfaat Pasar Modal 

Secara sederhana pasar bisa diartikan sebagai 

tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk 

melakukan transaksi jual beli. Pasar modal adalah 

merupakan tempat kegiatan perusahaan dalam rangka 

mencari dana untuk pembiayaan usahanya. Peran pasar 

modal dalam perekonomian Indonesia mulai melembaga, 

hal tersebut ditandai dengan jumlah transaksi, perusahaan 

yang go public, investor dan pelaku pasar yang kian 

bertambah. Berikut lebih lengkapnya manfat pasar modal 

yaitu sebagai berikut: 

a) Manfaat bagi perusahaan 

Masalah utama yang dihadapi setiap perusahaan 

untuk mengembangkan usahanya adalah 

permodalan. Walaupun dunia perbankan dan 

lembaga keuangan lainnya telah menyediakandan 

membuka kesempatan kepada setiap pengusaha 

untuk memperoleh fasilitas modal, namun tidak 

semua perusahaan dapat memperoleh kesempatan 

tersebut. Hambatan utamanya biasanya menyangkut 

jaminan atau agunan. Keterbatasan jaminan yang 

                                                           
36Arifin, Membaca Saham, (Yogyakata: Andi Offset, 2004), h. 116. 
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dimiliki perusahaan memaksa terbukanya pasar bagi 

produk usahanya maupun kelonggaran yang 

diberikan pemerintah tidak dapat sepenuhnya 

mereka manfaatkan.
37

 

 

 

b) Manfaat bagi investor 

Bila selama ini para pemodal relatif terbatas 

menanamkan dananya di Bank, seperti deposito dan 

instrumen simpanan lainnya, dengan perkembangan 

pasar modal di Indonesia yang menerbitkan saham, 

obligasi dan sekuritas, jelas membuka kesempatan 

lebih mengoptimalkan perolehan dari dana yang 

dimilikinya. Memang bisa saja pemodal tersebut 

menanamkan uangnya dalam bentuk investasi 

langsung tapi perlu melakukan penelitian yang lebih 

mendalam tentang sektor investai apakah 

prospeknya menguntungkan dan siap partnernya. 

c) Manfaat bagi pemerintah 

Dengan berkembangnya pasar modal, perusahaan- 

perusahaan menjual sahamnya di bursa efek, hal ini 

akan sejalan dengan tujuan pemerataan 

pembangunan, membuka kesempatan kerja, dan 

tidak kalah pentingnya adalah mengurangi 

ketegangan sosial di kalangan masyarakat.
38

 

 

3. Mekanisme Perdagangan  

Mekanisme Investasi Produk Syariah di Pasar Modal 

Indonesia Mekanisme perdagangan produk syariah di pasar rmodal 

Indonesia dijalankan sesuai dengan amanat UU No.18 Tahun 1995, 

yaitu dalam kerangka pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien. 

Produk syariah di pasar modal diterbitkan di pasar perdana dan 

ditransaksikan di pasar sekunder. Pasar perdana adalah penjualan 

                                                           
37Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal,( Jakarta: Rineka 

Cipta, 2008), h. 17. 
38Ibid, h 19. 
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perdana efek atau penjualan efek sebelum efek tersebut dijual melalui 

bursa efek. Adapun pasar sekunder adalah penjualan efek setelah 

penjualan pada pasar perdana berakhir.  

a. Mekanisme Berinvestasi di Pasar Sekunder p 

Pada pasar sekunder harga efek ditentukan berdasarkan kurs 

efek tersebut. Pasar sekunder efek yang telah dicatatkan di 

bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan 

kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual 

efek tercatat di bursa. Setelah terlaksananya penawaran 

perdana. Di pasar sekunder, efek diperdagangkan dari satu 

investor kepada investor lainnya. Sebelum berinvestasi di pasar 

regular, investor harus terlebih dahulu membuka rekening di 

salah satu perusahaan efek. Sebelum memilih perusahaan efek, 

investor umumnya memperhatikan faktorfaktor berikut ini:  

1. Jika calon investor lebih menyukai untuk berinvestasi 

di sahamsaham yang baru ditawarkan di pasar 

perdana, pilihlah perusahaan Efek yang aktif dalam 

proses penjaminan emisi saham. 

2. Jika calon investor hanya memerlukan jasa yang 

paling mendasar dari perusahaan efek, seperti 

melaksanakan perintah jual dan/atau perintah beli, 

pilihlah perusahaan efek yang dapat memberikan jasa 

tersebut secara cepat dan akurat. 

3. Jika calon investor memerlukan jasa tambahan seperi 

nasihat dan saran dalam mengambil keputusan 

investasi, pilihlah perusahaan efek yang mempunyai 

analisis efek dengan kualifikasi yang baik serta 

pengalaman yang memadai.  

Mekanisme berinvestasi produk syariah di pasar sekunder 

pasar modal Indonesia dapat diuraikan delam beberapa langkah 

sebagai berikut ini: 

 

 

 

Investor 

Beli 

Broker 

Beli 

Burs

a 
Broker 

Jual 

Investor 

Jual 

Efek 

Dana 
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Untuk mulai berinvestasi di pasar reguler, investor mebuka 

rekening di perusahaan efek dengan cara mengisi dokumen yang 

diperlukan. Secara umum, perusahaan efek biasanya mewajibkan 

investor untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu sebagai jaminan 

dalam penyelesaian transaksi. Masing-masing mekanisme transaksi 

berbeda untuk transaksi saham dan transaksi obligasi/sukuk. Untuk 

transaksi saham mekanisme investasi dilakukan menurut mekanisme 

berikut ini:  

1. Transaksi diawali dengan memberikan perintah jual dan/atau 

perintah beli ke perusahaan efek. Perintah tersebut dapat diberikan 

lewat telepon atau perintah secara tertulis. Perintah Broker Beli 

Investor Jual Broker Jual Bursa Efek Investor Beli 73 berisikan 

nama saham, jumlah yang akan dijual dan/atau dibeli, serta berapa 

harga jual dan/atau harga beli yang diingnkan.  

2. Perintah tersebut selanjutnya akan diverifikasi oleh perusahaan 

efek bersangkutan.  

3. Selanjutnya, perintah tersebut simasukkan ke dalam sistem 

perdagangan di busra efek .  

4. Semua perintah jual dan/atau perintah beli dari seluruh perusahaan 

efek akan dikumpulkan di bursa efek dalam sistem yang disebut 

JATS. 

Kehalalan mekanisme transaksi berkaitan dengan akad apa yang 

menjadi landasan transaksi dan bagaimana transaksi keuangan 

dilaksanakan sesuai dengan kriteria syariah. Mekanisme suatu transaksi 

keuangan dapat diterima secara syariah apabila di dasarkan pada 

landasan akad syariah yang jelas dan tidak mengandung unsureunsur 

yang merusak kewajaran transaksi. Rukun dan syarat akad terdiri atas:  

1)  pihak-pihak yang berakad dengan syarat:  

a) orang perorangan, kelompok orang, persekutuan, atau 

badan usaha; 

b) pihak yang berakad cakap hukum, berakal;  

2)  objek akad dengan syarat: 

a) harta (amwal) atau jasa yang dihalalkan oleh masing-



26 

 

 

 

masing pihak;  

b) obyek akad harus suci, bermanfaat milik sempurna dan 

dapat diserahterimakan;  

3) kesepakatan (ijab dan qabul) dengan syarat akad dilakukan 

dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan;  

4) tujuan pokok akad dengan syarat akad bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dan penegmbangan usaha 

masing-masing pihak yang mengadakan akad. 

 

4. Minat Berinvestasi 

Menurut Slameto minat adalah suatu rasa lebih 

suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa 

ada yang menyuruh.
39

Minat adalah rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas. Minat pada 

dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri 

sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat dan dekat 

hubungan tersebut, semakin besar minatnya. Crow and Crow 

mengatakan bahwa minat berhubungan dengan gaya gerak 

yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau 

berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang 

dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.Jadi minat dapat 

diekspresikan melalui pernyataan yang menujukkan bahwa 

lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, dapat pula 

dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. 

Minat tidak dibawa sejak lahir,melainkan diperoleh 

kemudian.
40

 Minat yang besar ( keinginan yang kuat ) 

terhadap sesuatu merupakan modal besar untuk mencapai 

tujuan.
41

 Menurut Syaiful Bahri Djamarah, minat pada 

dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri 

sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat 

hubungan tersebut, semakin besar minat investasi. Minat 

yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang besar 

                                                           
39Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2015), h.180. 
40 Djaali, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2018, h. 121. 
41Ibid, h. 99. 
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artinya untuk mencapai atau memperoleh benda atau tujuan 

yang diminati. Timbulnya minat disebabkan berbagai hal, 

antara lain karena keinginan yang kuat untuk menaikkan 

martabat atau memperoleh pekerjaan yang baik serta ingin 

hidup senang dan bahagia.
42

 Dari sudut emosi minat ialah 

perasaan ingin tahu pada suatu yang ada dalam dirinya dan 

yang diluar dirinya, mempelajari sesuatu yang ingin ia 

ketahui, mengagumi sesuatu yang menurutnya sangat-sangat 

luar biasa atau memeliki sesuatu yang belum ia miliki. Jadi, 

minat merupakan pengerahan perasaan dan menafsirkan 

untuk sesuatu hal.
43

 Minat akan berperan dalam hal-hal 

sebagai berikut, diantaranya adalah : 

a).Memberikan dorongan dan menggerakan. b).Mewujudkan 

kedinamisan dalam proses belajar. c).Memberikan suatu 

keputusan yang tidak dapat diukur. Dalam rangka 

mewujudkan dinamisme maka minat berfungsi sebagai 

penggerak dan motivator ke arah terbinanya kondisi 

produktif untuk mencapai tujuan.Menurut usman effendi, 

minat sangat berkaitan dengan motivasi, karena manusia 

senantiasa menggerakkan kepada pemenuhan akan 

kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut : 

a. Pemenuhan kebutuhan fisiologi (jasmaniah), seperti 

lapar, haus, kebutuhan untuk istirahat dansebagainya. 

b. Pemenuhan kebutuhan security (keamanan), yakni rasa 

aman, bebas dari rasa takut dan kecemasan. 

c. Pemenuhan kebutuhan hidup bermasyarakat (sosial). 

d. Pemenuhan kebutuhan akan kepuasan. 

 

5.  Persepektif Ekonomi Islam  

Ajaran Islam dengan gagasan ekonominya telah 

memberikan prinsip-prinsip kehidupan dalam menjalin 

hubungan dengan sesamanya. Didalamnya berisi arahan dan 

sekaligus tuntutan agar pengikut-pengikutnya berbuat sebaik-

                                                           
42 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 

h. 191. 
43 Muhammedi, Psikologi Belajar, (Medan: Larispa Indonesia, 2017), h. 50. 
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baiknya dan menjauhi tindakan yang dianggap dosa. Oleh 

karenanya ekonomi Islam yang menjadi bagian dari 

keseluruhan ajaran Islam tidak sekedar berisi tentang 

kumpulan peraturan tetapi memberikan jaminan untuk 

terwujudnya kesejahteraan. Dalam teori-teori ekonomi, nilai-

nilai yang ditawarkan ekonomi Islam tergolong hal yang 

baru. Meskipun pada kenyataannya ajaran Islam memberikan 

petunjuk-petunjuknya dalam beraktivitas ekonomi tetapi 

secara bangunan ilmu masih membutuhkan proses untuk 

menjadi mapan.  

Muncul dan berkembangnya ilmu ekonomi Islam ini 

turut memberikan alternatif pemecahan masalah yang 

berlarut-larut akibat dari mengusung ide atau gagasan 

kapitalisme maupun sosialisme yang mengalami kegagalan. 

Di sisi lain, ajaran syariah Islam memang menuntut para 

pemeluknya untuk berlaku secara profesional yang dalam 

prosesnya menampilkan kerapian, kebenaran, ketertiban, dan 

keteraturan. Tuntutan inilah yang mendorong untuk 

menunjukkan tentang bagaimana ekonomi. Islam 

memberikan alternatif dalam kejelasan konsep kesejahteraan 

tersebut.
44

 

B. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara/kesimpulan yang 

diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam 

suatu penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara 

empiris.Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang 

mungkin benar atau mungkin salah. 

Hipotesis dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti 

diantaranya yaitu : 

1. Ayun Wulandari (2020) judul penelitiannya “Pengaruh 

Motivasi Investitasi dan Pengetahuan Investasi terhadap 

minat investasi mahasiswa dipasar modal” Hasil 

                                                           
44Ulfa Hidayatun, Mohd Farhan Md Ariffin. “Kesejahteraan Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam” 
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penelitiannya menunjukkan bahwa Nilai signifikansi 

variabel X1 dan variabel X2 sebesar 0.000 lebih kecil dari 

0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H3 

diterima, artinya motivasi investasi dan pengetahuan 

investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

investasi mahasiswa dipasar modal. 

2. Suparman Zen Kemu(2016) Judul penelitiannya “Literasi 

Pasar Modal Masyarakat Indonesia Capital Market 

Literation Of Indonesia Society.”
4546

Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa (i) Sebagian besar masyarakat 

beranggapan bahwa untuk bertransaksi di pasar modal 

memerlukan modal besar (ratusan juta bahkan miliaran 

rupiah), (ii) kurangnya pengetahuan teknis mengenai pasar 

modal, (iii) persepsi masyarakat bahwa transaksi di bursa 

pasar modal bersifat judi dan mengandung riba yang 

hukumnya haram, (iv) adanya kejadian-kejadian yang 

merugikan para investor saham di bursa akibat adanya 

penipuan yang dilakukan oleh para pialang dimasa lalu 

menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat bahwa 

bermain saham di bursa rentan terhadap penipuan, (v) 

jumlah dan kualitas SDM di OJK dan SRO yang belum 

memadai dalam meningkatkan tingkat literasi masyarakat 

terhadap pasar modal. 

3. Dini Fitria Ramadhani (2020) judul penelitiannya “Pengaruh 

Literasi Keuangan syariah terhadap rencana investasi pasar 

modal Syariah pada Mahasiswa Ekonomi Islam di 

Surabaya” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa literasi 

keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap rencana 

investasi di pasar modal syariah pada mahasiswa ekonomi 

islam di Surabaya yang masing-masing merupakan 

mahasiswa ekonomi islam dari Universitas Negeri Surabaya, 

Universitas Airlangga, dan Universitas Islam Negeri Sunan 

                                                           
45Ayun Wulandari, “Pengaruh Motivasi Investitasi dan Pengetahuan Investasi 

terhadap minat investasi mahasiswa dipasar modal, 
46Suparman Zen Kemu, “Literasi Pasar Modal Masyarakat Indonesia Capital 

Market Literation Of Indonesia Society,Literasi Pasar Modal Masyarakat Indonesia, 
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Ampel. Serta tidak terdapat perbedaan rata-rata literasi 

keuangan syariah terhadap rencana investasi mahasiswa di 

ketiga universitas, yakni Universitas Negeri Surabaya, 

Universitas Airlangga, dan Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel.
47

 

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat 

teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan 

berkaitan dengan penelitian di bidang ini, maka hipotesis yang 

penulis ajukan sebagai berikut: 

Ho : “Pengaruh Tingkat kesadaran investor pada Syariah 

Online Trading System di MNC Sekuritas Berpengaruh 

Terhadap Minat Berinsvestasi Di Pasar Modal MNC 

Sekuritas Lampung”  

  

                                                           
47 Dini Fitria Ramadhani, Pengaruh Literasi KeuanganSyariah Terhadap 

Rencana Investasi Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Disurabaya. 
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