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ABSTRAK 
 

 

Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam atau menginvestasikan uang 

atau modal yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person) maupun badan 

hukum (juridicial person), dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai 

modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), aset 

tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian. Salah satunya Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK), yaitu lembaga yang dibentuk dengan tujuan mengawasi lembaga 

keuangan dan memiliki peran yang besar dalam pencegahan  dan penanggulanan 

penghimpunan dana ilegal yang terjadi dimasyarakat. Adapun tujuan dari skripsi ini 

adalah untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan 

mencegah investasi dan mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan dan investasi.  

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. 

Fokus penelitian ini bertuju pada peran yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

dalam mengawasi dan mencegah investasi di lampung, bagaimana cara Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dalam melakukan 

pengawasan tersebut dan bagaimana perspektif ekonomi islam tentang investasi yang 

dilakukan dimasyarakat. Hasil penelitian ini yaitu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

berpengaruh terhadap pencegahan investasi ilegal di provinsi lampung, hal ini 

dikarenakan investasi illegal merugikan dan meresahkan masyarakat. Serta ada 

perspektif ekonomi islam tentang adanya investasi pada sektor keuangan maupun sektor 

ril diperbolehkan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah, karena dalam Islam  

menganjurkan investasi yang menguntungkan bagi semua pihak dan melarang manusia 

untuk mencari dan mendapatkan rizki melalui spekulasi atau berbagai cara lainnya yang 

sifatnya merugikan orang lain. 

 

Kata Kunci: Peran, OJK, Investasi Ilegal, Ekonomi Islam. 
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ABSTRACT 

 

 

Investment comes from the word invest which means to invest or invest money or 

capital which is carried out either by an individual (natural person) or legal entity 

(juridicial person), in an effort to increase and/or maintain the value of its capital, 

either in the form of cash (cash money). , equipment (equipment), immovable assets, 

intellectual property rights, and expertise. One of them is the Financial Services 

Authority (OJK), which is an institution formed with the aim of supervising financial 

institutions and has a major role in preventing and dealing with illegal fundraising that 

occurs in the community. The purpose of this thesis is to determine the role of the 

Financial Services Authority (OJK) in supervising and preventing investment and to 

find out the Islamic economic review of the Financial Services Authority (OJK) in 

conducting supervision and investment. 

This research is qualitative by using primary data and secondary data. The focus of this 

research is on the role played by the Financial Services Authority (OJK) in supervising 

and preventing investment in Lampung, how the Financial Services Authority (OJK) in 

2017 to 2019 carried out such supervision and how the Islamic economic perspective 

on investments made in society. The results of this study are, the Financial Services 

Authority (OJK) has an effect on preventing illegal investment in the province of 

Lampung, this is because illegal investments are detrimental and disturbing the public. 

And there is an Islamic economic perspective on the existence of investments in the 

financial sector and the real sector is allowed based on sharia principles, because 

Islam advocates investments that are profitable for all parties and prohibits humans 

from seeking and obtaining sustenance through speculation or various other ways that 

are detrimental to people. other. 

Keywords: Role, OJK, Illegal Investment, Islamic Economy. 
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MOTTO 

 

                             

                                 

 “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 

menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah 

sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak 

adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada 

Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

(Qs. Al-Maidah:8) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan 

dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan terhadapap penegasan arti dan 

maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Berdasarkan penegasan 

judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul 

dari beberapa istilah yang digunakan. Judul skripsi ini “ANALISIS PERAN 

OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM  MENGAWASI INVESTASI DI 

PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ( Studi pada 

OTORITAS JASA KEUANGAN Provinsi Lampung ) ”. 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan 

sebenarnya.
1
 

2. Peranan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah yang diperbuat, tugas, 

hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa tertentu.
2
 

3. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, 

tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK 

dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan 

sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan 

di dalam sektor jasa keuangan.
3
 

4. Mengawasi adalah melihat dan memperhatikan, mengamati atau mengontrol.
4
 

5. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang 

dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa 

yang akan datang.
5
 

6. Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap 

sesuatu yang akan menambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat 

melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.
6
 

7. Ekonomi Islam adalah Menurut M. Umer Chapra, Ekonomi Islam adalah suatu 

pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagian manusia melalui alokasi 

dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu 

                                                           
1Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2002 ), hlm. 43 
2 Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2002 ), hlm. 454 
3  https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan. Diakses pada : jum’at 31 januari 

2020,jam 15.01 Wib 
4Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2002 ) , h.104 
5Indah Yuliana, Investasi Produk Keuangan Syariah, (Malang : UIN Malika Press, 2010), h.4 
6 Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam, (Bandung: Pustaka Seti, 2013), hlm. 249 

https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan
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pada pengajaran Islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan 

keseimbangan makroekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang 

berkisinambungan.
7
 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan istilah-istilah diatas, maka dapat ditegaskan 

bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah untuk mengetahui Peran Otoritas Jasa 

Keuangan dalam mengawasi investasi di Lampung dalam perspektif ekonomi islam. 

 

B. Latar Belakang 

Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam atau menginvestasikan 

uang atau modal. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang 

dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridicial 

person), dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik 

yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), aset tak bergerak, hak 

atas kekayaan intelektual, maupun keahlian. Dan biasanya dilakukan  perusahaan yang 

pada dasarnya bertujuan mendapatkan profit atau laba (hasil keuntungan maksimum) 

dalam jangka panjang perusahaan dapat mengoptimalkan nilai perusahaan. Perusahaan 

yang sudah go public biasanya perusahaan yang sudah besar atau mampu meningkatkan 

nilai perusahaan dan laba yang diinginkan oleh perusahaan itu. Perusahaan biasanya 

mengeluarkan saham sebagai cara untuk menarik minat investor untuk melakukan 

investasi pada perusahaan tersebut.
8
 Saat ini praktik investasi ilegal atau yang sering 

disebut investasi bodong juga berkembang ditengah masyarakat. Permasalahannya 

adalah banyak masyarakat yang masih kurang memahami bagaimana cara berinvestasi 

yang baik dan benar sehingga banyak dari mereka yang tertipu oleh investasi dengan 

tawaran keuntungan bunga yang tak masuk akal dan pengelolaan investasi yang tidak 

jelas.
9
 

Salah satu investasi ilegal PT Crown Indonesia Makmur atau yang lebih dikenal 

dengan nama Crown99 sendiri berpusat di Lampung dengan direktur utama bernama 

Doni Bismad. Kegiatannya sendiri merupakan komunitas saling membantu antar 

sesama anggota tanpa menyertakan pengembalian modal dan tanpa produk yang 

diperdagangkan. Dana yang ditransfer oleh anggota mulai dari Rp 200.000 hingga Rp 

5.000.000 dengan imbal hasil sebesar 30% setiap bulannya. Pada 7 Februari 2017, 

Satgas melaporkan PT Crown99 ke Kepolisian Daerah Lampung yang diduga 

melanggar ketentuan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 

                                                           
7 Ika Yunia Fauziah, Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-

Syari’ah, (Jakarta:Kencana, 2014), hlm. 7 
8  Putu Mahendra Dananjaya, I Ketut Mustanda, “Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan 

Pendanaan, dan Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur”,E-journal 

Ekonomi Dan Bisnis, Vol.5 No.10, (2016) 
9  Citra Khairiyati, Astrie Krisnawati, “ Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap 

Keputusan Investasi Pada Masyarakat Kota Bandung”. Jurnal Manajemen dan Bisnis, vol.3 no.2, (Agustus 

2019) 
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1992 tentang Perbankan dan UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Maka sejak 24 

Januari 2017 lalu Satgas menyatakan Crown99 harus menghentikan kegiatannya.
10

 

 

Tabel 1.1 

Investasi Ilegal Tahun 2017-2019 

Tahun Investasi  Ilegal Investasi  yang dihentikan 

2017 80 entitas  

177 entitas 2018 180 entitas 

2019 263 entitas 

Sumber: Satgas Waspada Investasi 2020 

Dilihat dari data diatas bahwa investasi ilegal dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan, angka terendah didapat pada tahun 2017 sebesar 80 entitas dan tertinggi 

pada tahun 2019 sebesar 263 entitas. Berikut adalah jenis investasi yang telah 

dihentikan dari tahun 2017-2019: 

 

Tabel 1.2 

Investasi Ilegal yang Dihentikan 

NO Jenis Investasi yang Telah Dihentikan Jumlah 

1 Trading forex 117 entitas 

2 Multilevel marketing 13 entitas 

3 Investasi uang 11 entitas 

4 Cryptocurrency 5 entitas 

5 Investasi lainnya 31 entitas 

Sumber: Satgas Waspada Investasi 2020 

Mengenai investasi  yang berbasis online, saat ini OJK bekerjasama dengan 

Kominfo untuk mengawasi peredaran entitas ilegal tersebut. Dengan banyaknya kasus 

penipuan yang berlatar belakang investasi bodong, OJK mengajak seluruh media untuk 

membantu menyebarluaskan informasi informasi penting yang berkaitan investasi ilegal 

ini kepada masyarakat luas. Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga negara yang 

independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi 

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap 

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, mempunyai peranan 

                                                           
10 http://sikapiuangmu.ojk.go.id ,Diakses pada tanggal 8 januari 2021 
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yang penting dalam penanganan kasus dugaan investasi Ilegal yang sedang berkembang 

saat ini di Indonesia. Tanpa adanya izin terlebih dahulu oleh Otoritas Jasa Keuangan 

sebagai lembaga tinggi dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan 

Kegiatan Investasi Illegal dilakukan dengan cara melakukan penghimpunan dana 

masyarakat luas dengan menyimpang bahkan menghindari dari aturan perbankan, 

merupakan kegiatan yang menggunakan fasilitas publik untuk menjalankan kegiatan 

usahanya. 

Maka dengan ini perlu dilihat kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan 

dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap kegiatan Investasi Illegal, 

praktik moral hazard pada kegiatan Investasi Illegal terjadi karena lemahnya sistem 

pengawasan lembaga keuangan yang disebabkan beberapa faktor, yaitu: (a) lemahnya 

sistem arsitektur pengawasan keuangan Indonesia (b) tidak adanya pertukaran informasi 

antar lembaga pengawas keuangan (c) masih tingginya egosentris lembaga keuangan.
11

 

Adapun data perusahaan investasi Ilegal yang pernah ditangani sejak tahun 2017-2019  

adalah sebagai berikut :  

 

Tabel 1.3 

Daftar Investasi Ilegal 

No. Nama Perusahaan Status 

1 PT Crown Indonesia 

Makmur 

Sudahtidak beropersional, 

pengurus DPO 

2 Koperasi 

AmanahSentosaAbadi 

LokasiLampung Timur, Koperasi 

sudah tidak beroperasisedang 

ditanganim kepolisian Polda 

Lampung 

3 PT Amoeba 

Internasional dan PT 

Qnet Indonesia 

Sedang ditangani kepolisian 

Sumber: Hasil Wawancara OJK 

 

Dalam ajaran islam investasi merupakan bagian dari fikih muamalah, maka berlaku 

kaidah, 

بَِدلِْيلْ ْاألَصْْ بَاَحةُْإاِلَّْ َْواْْلِ ُرْوِطْفِيْاْلُمَعاَمالَِتْالِْحلُّ  ُلْفِيْالشُّ

                                                           
11 Sufmi Dasco Ahmad”Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam penanggulangan Investasi 

Ilegal di Indonesia”. Jurnal Privat law, Vol.6, No.1, 2018 
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“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil 

yang mengharamkannya”. 

Penangan investasi OJK melibatkan berbagai Instansi yang tergabung dalam 

SATGAS Waspada Investasi, hal ini dapat mempermudah dalam pengawasan Investasi 

Legal maupun Investasi yang bermasalah atau Ilegal. Berdasarkan penjelasan diatas 

peneliti ingin membahas tentang analisis peran Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) dalam 

mengawasi investasi di Provinsi Lampung  dalam perspektif ekonomi islam dengan 

judul penelitian “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi 

Investasi di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. 

 

C. Batasan Masalah 

Fokus Penelitian dalam penelitian ini adalah pada peran yang dilakukan Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan mencegah investasi di lampung, 

bagaimana cara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017 sampai dengan tahun 

2019 dalam melakukan pengawasan tersebut dan bagaimana perspektif ekonomi islam 

tentang investasi yang dilakukan dimasyarakat. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi perhatian dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpengaruh terhadap pencegahan investasi 

ilegal di provinsi lampung? 

2. Bagaimana upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan mencegah 

investasi ilegal di provinsi Lampung? 

3. Bagaimana perspektif ekonomi islam tentang adanya investasi ilegal? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan merupakan sesuatu yang diharapkan dapat tercapai, tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelelitian ini anatar lain sebagi berikut: 

1. Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan 

mencegah investasi. 

2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

dalam melakukan pengawasan dan investasi. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Adapun  manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran lembaga Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dalam mengawasi investasi. 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai investasi legal dan ilegal. 
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c. Menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana Ekonomi Islam memandang 

peran yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi investasi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti: Dapat menambah pengetahuan penulis mengenai peran yang 

dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi investasi, dan lebih 

mengetahui perbedaan investasi legal dan ilegal. 

b. Bagi Akademik: Sebagai bahan pengetahuan dan pemikiran tentang Ekonomi 

Islam mengenai investasi. 

c. Bagi Masyarakat: Memberikan ilmu dan pengetahuan tentang investasi agar tidak 

mudah terlibat dalam investasi ilegal.  

 

G. Tinjauan Pustaka 

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang mendukung dalam proses penelitian ini: 

Penelitian ini dilakukan oleh Agus Anita Sari, dalam penelitiannya berjudul 

“Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Investasi di Provinsi 

Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam” disimpulkan bahwa peran Otoritas Jasa 

Keuangan dalam mengawasi investasi diprovinsi lampung sudah dilakukan dengan baik, 

namun dalam melakukan peran preventif yaitu sosialisasi dan informasi terhadap 

investasi ilegal belum dilakukan secara maksimal dan menyeluruh ke seluruh daerah di 

Lampung. 

Penelitian ini dilakukan Rizky Arisandi, dalam penelitiannya yang berjudul 

“Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat 

Terhadap Kegiatan Investasi Ilegal Di Tasikmalaya” disimpulkan bahwa investasi ilegal 

yang dilakukan perusahaan dalam perkara ini dikategorikan melakukan pengimpunan 

dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan 

memiliki kewenangan perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan pada pasal 28, 

29, dan 30 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan 

dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan fasilitas pengaduan 

nasabah, serta menangani investasi ilegal dengan mencabut izin usaha, atau ganti rugi 

dan atau mengajukan gugatan ke pengadilan. 

Penelitian ini dilakukan TaniaThresia Siregar, dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengawasa Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Ilegal Terkait 

Investasi Ilegal Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mencegah Praktek 

Pengumpulan Dana Masyarakat Secara Ilegal” disimpulkan bahwa invetasi ilegal 

merupakan penipuan berkedok investasi, dimana agar kita mau untuk berinvestasi serta 

menjanjikan kepada pihak yang berinvestasi akan mendapat untung yang besar dalam 

waktu yang singkat dan instan. Bentuk kegiatan investasi ilegal menyerupai instrumen 

perbankan, dengan ciri utama penipuan berkedok investasi adalah tidak dimiliknya 

dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kementrian Koperasi dan UKM, dan lain-lainnya. 
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H. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
12

 Metode penelitian atau metode ilmiah adalah 

prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi 

metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan 

teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian.
13

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

     Berikut adalah jenis dan sifat penelitian: 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan 

atau field research yang merujuk pada penelitian yang berusaha menjelaskan 

kondisi secara langsung dan berupaya memberikan solusi terhadap suatu 

permasalahan yang ada ada dalam realistis. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu pengumpulan data pada suatu latar 

alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti 

adalah sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif tidak menggunakan 

statistik, tetapi melalui pengumpulan data analisis.
14

 Dalam penelitian ini 

penulis mengumpulkan data guna menganalisis dan menggambarkan tentang 

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Investasi di Provinsi Lampung 

2. Sumber Data 

     Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi data primer dan sekunder:  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama 

di lokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data 

primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan staff pengawas 

lembaga keuangan Otoritas Jasa Keuangan di Provinsi Lampung. 

b. Data Sukender 

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan 

dilaporkan oleh instansi diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang 

dikumpulkan ini sesungguhnya adalah data asli.
15

 Artinya data yang diperoleh 

berasal dari tangan kedua atau bukan dari sumber langsung. Data sekunder 

meliputi data yang didapatkan melalui perpustakaan, data statistik online atau 

dari penelitian-penelitian terdahulu. 

                                                           
12 Yulianto Kadji, Metode Penelitian Administrasi, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm.3 
13  Amelia Zulianti Siregar, Strategi dan Teknik Penulisan Karya Ilmiah dan Publikasi, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 34 
14 Ali Anggito dan Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Sikabumi: CV Jejak, 2018), 

hlm. 8-9 
15 Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.57  
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3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Moh. Nazir (1988:325) 

populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas dan ciri-ciri yang telah 

ditetapkan.
16

 

Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Sampel adalah objek dari populasi yang diambil melalui 

teknik sampling, yakni cara-cara mereduksi objek penelitian dengan mengambil 

sebagian saja yang dapat dianggap mempresentatif terhadap populasi.
17

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam 

melakukan penelitian. Sebelum dilakukan pengumpulan data, seorang peneliti harus 

terlebih dahulu mengumpulkan cara pengumpulan data yang akan digunakan. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis. Teknik observasi ilmiah adalah kegiatan 

mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi 

yang sesuai dengan konteks penelitian. Teknik pengumpulan data dengan 

observasi dilakukan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusuia, 

proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu 

besar.
18

  Adapun yang menjadi obyek observasi dalam penelitian ini adalah 

untuk menganalisis peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi 

investasi ilegal di provinsi Lampung. 

b. Wawancara  

Teknik wawancara atau interview adalah teknik pencaraian data atau 

informasi mendalam yang diajukan kepada responden/informan dalam pentuk 

pertanyaan susulan setelah teknik angket dalam bentuk lisan.
19

 Wawancara 

dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan 

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
20

 

 

 

                                                           
16  Mahi M. Hikmat, Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 60 
17 Ibid, hlm. 61 
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 

hlm. 145 
19 Mahi M. Hikmat, Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra, hlm. 79 
20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, hlm. 137 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil dari penelitian Analisis Peran Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Investasi di Provinsi Lampung 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam, dapat disimpulkan :  

1. Otoritas Jasa Keuangan berpengaruh terhadap pencegahan investasi ilegal 

di provinsi lampung, hal ini dikarenakan investasi ilegal merugikan dan 

meresahkan masyarakat. Adapun  upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam 

mengawasi dan mencegah investasi ilegal di provinsi Lampung dapat 

dilihat dari strategi preventif dan represif. Dimana strategi preventif yaitu 

melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai 

karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal 

knowledge sharing dengan penegak hukum dan regulator didaerah represif. 

Sedangkan strategi represif, melakukan pengawasan yang dilakukan 

sesudah terjadinya penyimpangan atau kesalahan-kesalahan dengan tujuan 

untuk memperbaiki dan agar kelak dalam pelaksanaan selanjutnya tidak 

menyimpang lagi 

2. Perspektif ekonomi islam tentang adanya investasi ilegal pada sektor 

keuangan maupun sektor ril diperbolehkan dengan berlandaskan prinsip-

prinsip syariah. Dimana dalam bahasa Arab investasi disebut istathmara, 

yang berarti menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya, 

karena dalam Islam  menganjurkan investasi yang menguntungkan bagi 

semua pihak dan melarang manusia untuk mencari dan mendapatkan rizki 

melalui spekulasi atau berbagai cara lainnya yang sifatnya merugikan orang 

lain. 

B. Saran  

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang Peran Otoritas Jasa 

Keuangan dalam Mengawasi Investasi di Provinsi Lampung merupakan sebuah 

lembaga yang memiliki tugas sangat mulia, yaitu melakukan tugas pengawasan 

dengan tujuan agar lembaga keuangan yang diawasi tidak melakukan 

pelanggaran dan merugikan masyarakat. Namun untuk dapat mewujudkan tujuan 

tersebut terdapat beberapa saran yang penulis kemukakan yaitu dengan 

memperluas kembali target wilayah dalam melakukan edukasi dan informasi 

seperti kedaerah-daerah seluruh Provinsi Lampung, karena pada dasarnya target 

dari pelaku investasi ilegal yaitu orang-orang yang tidak mempunyai 

pengetahuan tentang investasi dan lembaga keuangan.  
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