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ABSTRAK 

  

 Keberadaan pasar modal dalam perekonomian modern sudah tidak dapat 

terelakkan lagi bagi perkembangan peradaban manusia di seluruh dunia termasuk 

Indonesia. Tingginya permintaan akan barang dan jasa disebabkan pertumbuhan 

manusia tersebut yang menuntut perusahaan baik yang bergerak dibidang jasa dan 

perdagangan harus memenuhi semua pertumbuhan yang diinginkan masyarakat 

tersebut. Peningkatan pertumbuhan kebutuhan akan barang dan jasa membuat 

perusahaan memerlukan tambahan modal yang salah satunya dapat diperoleh dari 

pasar modal, hal tersebut pula telah membuat efek domino bagi perkebangan dan 

pertumbuhan pasar modal syariah. Pasar modal syari‟ah merupakan pasar modal 

yang menerapkan prinsip-prinsip syari‟ah. Pengetahuan yang memadai sangat 

diperlukan dalam berinvestasi sesuai prinsip syariah. Pengetahuan tersebut berupa 

penilaian kinerja perusahaan yang akan dibeli sahamnya, melalui analisis laporan 

keuangan perusahaan yang bersangkutan  beberapa tahun belakangan, 

pengetahuan ini diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian saat 

berinvestasi di Pasar Modal. Permasalahan disini adalah apakah pengetahuan 

mahasiswa tentang saham syari‟ah di UIN Raden Intan memberikan pengaruh 

terhadap timbulnya motivasi dalam berinvestasi khususnya investasi di Pasar 

Modal yang tergolong syari‟ah. . 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan data dianalisis dengan 

metode statistik.  Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengisian kuesioner 

dilakukan secara self administered questionare yaitu responden menjawab sendiri 

kuesioner yang telah dibuat peneliti. Analisis data menggunakan uji regresi linier 

sederhana.  Hasil penelitian menunjukkan  Pengetahuan Tentang Saham Syari‟ah 

berpengaruh terhadap Motivasi Berinvestasi Di Pasar Modal Syari‟ah dilihat dari t 

hitung = 7.402 > t tabel = 2,0106 dengan signifikansi 0.000. Dengan menggunakan 

batas signifikansi 0.05, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05. Dengan 

arah koefisien positif, dengan demikian diperoleh bahwa hipotesis yang 

menyatakan bahwa Pengetahuan Tentang Saham Syari‟ah memiliki pengaruh 

positif yang signifikan terhadap Motivasi Berinvestasi Di Pasar Modal Syari‟ah 

dapat diterima. 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah: variabel bebas berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat sehingga ada pengaruh Pengetahuan Tentang 

Saham Syari‟ah (X) terhadap Motivasi Berinvestasi Di Pasar Modal Syari‟ah (Y). 

 

 

  Kata Kunci : Pengetahuan Tentang Saham Syari’ah, Motivasi Berinvestasi 

Di Pasar Modal Syari’ah 
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Artinya : 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan, Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), 

tetaplah bekerja    keras (untuk  urusan yag lain), Dan hanya kepada Tuhanmulah 

engkau berharap”. [QS Al-Insyirah (94): 5 - 8] 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

H. Penegasan Judul 

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan 

terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait 

dengan judul ini. Berdasarkan penegasan tersebut di harapkan tidak akan 

terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah 

yang di gunakan judul skripsi ini “Pengaruh Pengetahuan Tentang 

Saham Syariah Terhadap Motivasi Berinvestasi di Pasar Modal 

Syariah” maka terlebih dahulu perlu di jelaskan istilah-istilah penting yang 

terkandung dalam judul tersebut: 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu orang atau 

benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang.
1
 

2. Pengetahuan investasi adalah pengetahuan dasar yang dimiliki untuk 

melakukan investasi. ukuran variabel yang digunakan untuk 

pengetahuan investasi adalah pemahaman tentang kondisi 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1996), h. 747 



berinvestasi. pengetahuan dasar penilaian saham, tingkat resiko dan 

tingkat pengembalian (return) investasi
2
 

3. Saham syari‟ah adalah saham-saham perusahaan yang sesuai dengan 

prinsip syari‟ah Islam. Daftar saham syari‟ah secara keseluruhan  

terdapat dalam DES (Daftar Efek Syari‟ah).
3
 

4. Motivasi keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang 

mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai 

suatu tujuan.
4
 

5. Investasi adalah penempatan sejumlah kekayaan untuk mendapatkan 

keuntungan dimasa yang akan datang.
5
 

6. Pasar Modal Syariah (Islamic Stock Exchange) adalah pasar modal 

yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syari‟ah, setiap transaksi surat 

berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari‟at 

Islam.
6
 

Berdasarkan uraian diatas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud 

dengan judul skripsi ini suatu penelitian untuk menganalisis pengaruh 

pengetahuan terhadap motivasi berivestasi di pasar modal syariah 

 

 

                                                             
2
 Kusmawati, “ Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Berinvestasi di Pasar Modal Dengan 

Pemahaman Investasi dan Usia Sebagai Variabel Moderat”, ( Jurnal Ekonomi dan Informasi 

Akuntansi, 2011). h. 7 
3 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: PT. Kencana Prenada 

Media Group, 2009), h. 131 
4 Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013) h. 101. 
5
 Abdul Halim, Analsis Investasi, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h. 4. 

6
 Sutedi Andrian, Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Perinsip 

Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.29 



I. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan 

secara objektif dan secara subjektif adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif  

Bagi penulis pentingnya meneliti masalah terkait dengan judul 

skripsi yaitu pengaruh pengetahuan tentang saham syari‟ah terhadap 

motivasi berinvestasi di pasar modal syari‟ah (studi kasus pada 

mahasiswa UIN Raden Intan Lampung)  hal ini dikarenakan pasar 

modal memainkan peranan yang penting dalam dunia perekonomian. 

Sementara itu pengaruh pengetahuan investasi perlu diteliti dikarenakan 

aspek tersebut dapat menjadi faktor yang mempengaruhi minat 

mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal syariah. 

2. Alasan subjektif  

a. Permasalahan yang dibahas dalam karya tulis ini termasuk salah 

satu bidang studi ilmu yang penulis jalani di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 

b. Penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang 

dilaksanakan mengingat tersedianya data dan lokasi yang mudah 

dijangkau serta tersedianya literatur yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. 

J. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan pasar modal dalam perekonomian modern sudah tidak 

dapat terelakkan lagi bagi seluruh negara di dunia ini, tidak terkecuali di 



Indonesia. Tingginya permintaan akan barang dan jasa akibat dari semakin 

banyaknya umat manusia di dunia ini membuat perusahaan, baik yang 

bergerak dibidang jasa dan perdagangan, harus mampu memenuhi semua 

order yang diinginkan masyarakat dunia secara global. Pasar modal 

merupakan suatu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk 

melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar 

modal adalah perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), sedangkan 

pembeli (investor) adalah orang yang ingin memberikan modalnya kepada 

emiten dengan syarat-syarat tertentu.
7
  Banyak industri yang menggunakan 

pasar sebagai sarana menyerap dana dan memperkuat keuangannya.  

Untuk mendorong perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, 

yang mana mayoritas penduduknya adalah muslim, kemajuan pasar modal 

syariah telah muncul dengan perkembangan pasar modal syariah melalui 

diterbitkannya reksa dana syariah oleh PT. Danareksa Investment 

Management pada 03 Juli 1997, selanjutnya Bursa Efek Indonesia bekerja 

sama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta 

Islamic Index (JII) pada tanggal 03 Juli 2000 yang bertujuan untuk 

memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah, 

ditopang oleh fatwa mengenai pasar modal syariah pada tanggal 18 April 

2001 oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSNMUI),serta obligasi efektif mulai 30 Oktober 2002.
8
  

                                                             
7
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2008), h. 207. 
8
 www.ojk.co.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Syariah.aspx, diakses 01 April 2019 Pukul 

00.30 



Pasar modal syari‟ah merupakan pasar modal yang menerapkan 

prinsip-prinsip syari‟ah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, larangan 

terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan 

instrumen atau efek yang diperjual belikan harus memenuhi kriteria halal. 

Pasar modal syari‟ah tidak saja berfungsi untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian keuntungan 

dan resikonya. Tetapi juga bagi pemegang saham, pasar modal 

memungkinkan menjual saham untuk mendapatkan likuiditas.
9
 

Dengan adanya pasar modal syari‟ah dapat mengakomodir kebutuhan 

umat Islam di Indonesia yang ingin melakukan investasi diproduk-produk 

pasar modal yang sesuai dengan prinsip dasar syari‟ah. Banyak instrumen 

yang berbasiskan syari‟ah seperti, saham syari‟ah, reksa dana syari‟ah, serta 

obligasi syari‟ah. Dengan semakin beragamnya sarana dan produk investasi 

di Indonesia, diharapkan masyarakat akan memiliki alternatif berinvestasi 

yang dianggap sesuai dengan keinginannya, disamping investasi yang 

selama ini sudah dikenal dan berkembang disektor perbangkan.
10

   

Perkembangan produk pasar modal syari‟ah di Indonesia memang 

mengalami peningkatan, namun dalam perkembangan produk syari‟ah 

tersebut mengalami hambatan. Berdasarkan hasil study tentang investasi 

syari‟ah di Indonesia oleh tim study BAPEPAM-LK menunjukkan terdapat 

beberapa hambatan dalam pengembangan pasar modal berbasis syari‟ah di 

Indonsia, diantaranya adalah: 

                                                             
9
 Muhammad Firdaus NH, Pasar Modal Syari‟ah,( Jakarta:RENAISAN, 2007), h. 16-17 

10
 Andrian Sutedi, Op.Cit. 



1. Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal syari‟ah, 

2. Ketersediaan informasi tentang pasar modal syari‟ah, 

3. Minat pemodal atas efek syari‟ah, 

4. Kerangka peraturan tentang penerbitan efek syari‟ah, 

5. Pola pengawasan (dari sisi syari‟ah) oleh lembaga terkait, 

6.  Pra-proes (persiapan) penerbitan efek syari‟ah, 

7. Kelembagaan atau institusi yang mengatur dan menagawasi kegiatan 

pasar modal syari‟ah di Indonesia.
11

 

Pengetahuan yang memadai sangat diperlukan. Pengetahuan investasi 

saham berupa bagaimana menilai kinerja perusahaan yang akan dibeli 

sahamnya, dengan cara menganalisis laporan keuangan perusahaan yang 

bersangkutan  beberapa tahun belakangan, pengetahuan ini 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 ia akan lebih baik 

dalam mengambil keputusan. Ia akan lebih efisien dan lebih tepat dalam 

mengolah informasi serta mampu menyaring informasi dengan lebih baik. 

Semakin baik pengetahuan tentang pasar modal syari‟ah semakin tinggi 

kemungkinan untuk berinvestasi di Pasar Modal Syari‟ah dan 

perkembangan ekonomi dan industri syari‟ah di Indonesia akan lebih maju 

dari sebelumnya. 

                                                             
11 Ibid., hlm.14-15 



Edukasi tentang pasar modal kepada masyarakat adalah hal yang 

penting dicanangkan karena bermanfaat untuk meningkatkan jumlah 

peminat agar berinvestasi di pasar modal. Oleh karena itu pemerintah 

melalui Bursa Efek Indonesia mencanangkan sebuah program gerakan 

kampanye yakni “Yuk Nabung Saham” dalam rangka meningkatkan 

investor. Kampanye ini bertujuan untuk memberikan motivasi, mengedukasi 

dan mengembangkan industri pasar modal syariah, sekaligus menambah 

investor baru yang menyasar ke segmentasi generasi muda seperti pelajar 

dan mahasiswa.  

Sebagai mahasiswa ataupun pelajar ketika ingin melakukan investasi 

seringkali  kendala utama adalah adanya persepsi modal awal dalam 

investasi. Hasil ini sejalan dengan Khoirunnisa 2017 dengan hasil bahwa 

modal awal minimal berpengaruh terhadap minat investasi, menurutnya 

semakin rendah modal maka akan semakin tinggi minat.
12

 Dengan adanya 

kampanye “Yuk Nabung Saham” syarat dan ketentuan dalam membuka 

akun investasi di pasar modal saat ini terbilang sangat mudah, dimana dana 

awal yang harus desetorkan untuk membuat account cukup berkisar harga 

Rp. 100.000,-  sehingga bisa terjangkau oleh mahasiswa.  

Salah satu yang menjadi objek sasaran utama Bursa Efek Indonesia 

dalam menjaring investor-investor muda adalah dengan mendirikan Galeri 

Investasi Syariah di setiap Universitas. Bursa efek Indonesia bekerjasama 

dengan UIN Raden Intan Lampung tujuannya untuk menumbuhkan minat 
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mahasiswa UIN Raden Intan Lampung mudah dalam berinvestasi di pasar 

modal syariah. 

Pada tanggal 1 November 2017 Galeri Investasi Syariah (GIS) UIN 

Raden Intan Lampung diresmikan dan siap beroperasi. Keberadaan GIS 

sebagai sarana belajar agar dapat memberikan wawasan serta gairah 

terhadap mahasiswa mengenai pasar modal syariah. Sejak diresmikannya 

Galeri Investasi Syariah ini memberikan sinyal positif sejak 2017 hingga 

saat ini investor semakin bertambah dalam berpartisipasi menabung saham 

di Galeri Investasi Syariah UIN Raden Intan Lampung.
13

 Data jumlah 

nasabah Galeri Investasi Syariah UIN Raden Intan Lampung dari tahun 

2017 hingga januari 2019 berjumlah 144 nasabah.  

Fenomena yang terjadi dikalangan mahasiswa tentang minat 

berinvestasi adalah : kurangnya pemahaman investasi, takut akan sebuah 

risiko yang akan dihadapi, kurangnya pelatihan investasi bagi mahasiswa, 

tingkat keuntungan yang belum pasti, serta modal yang dibutuhkan dalam 

investasi menjadi salah satu kendala terbesar mahasiswa. Timbullah 

berbagai macam pemikiran atau persepsi mahasiswa yang bisa mendorong 

minat mahasiswa untuk berinvestasi atau justru sebaliknya. Semakin baik 

pengetahuan mahasiswa tentang pasar modal syariah semakin tinggi pula 

keinginan untuk berinvestasi di pasar modal syariah dan perkembangan 
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ekonomi dan industri syariah di Indonesia akan lebih maju dari sebelum 

nya.
14

 

Dengan adanya Galeri Investasi Syariah di UIN Raden Intan Lampung 

yang memberikan pelatihan dan berbagai pengetahuan mengenai investasi 

syariah, peneliti tertarik ingin melakukan penelitian untuk mengetahui 

apakah pengetahuan mahasiswa tentang saham syari‟ah di UIN Raden Intan 

memberikan pengaruh terhadap timbulnya motivasi dalam berinvestasi 

khususnya investasi di Pasar Modal yang tergolong syari‟ah. Maka dari itu 

peneliti mengambil judul “Pengaruh Pengetahuan Tentang Saham 

Syari’ah Terhadap Motivasi Berinvestasi Di Pasar Modal Syari’ah 

(Studi pada Mahasiswa yang Tergabung dalam Galeri Investasi 

Syariah UIN Raden Intan Lampung)” 

K. Batasan Masalah  

Untuk membatasi kajian pembahasan dalam skripsi ini maka penulis 

memberikan batasan yakni : 

1. Variabel yang diteliti hanya pengetahuan saham syariah terhadap 

motivasi berinvestasi di pasar modal syariah 

2. Penelitian dilakukan di UIN Raden Intan Lampung sebagai analisa 

terhadap pengetahuan saham syariah mahasiswa terhadap motivasi  

berinvestasi di pasar modal syariah  
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L. Rumusan Masalah 

1. Apakah pengetahuan saham syariah berpengaruh terhadap motivasi 

berinvestasi di pasar modal syariah ? 

2. Bagaimanakah perspektif ekonomi Islam dalam konsep pengetahuan 

saham syariah terhadap motivasi berinvestasi di pasar modal syariah? 

3. Apa alasan yang mempengaruhi motivasi mahasiswa dalam 

berinvestasi di pasar modal syariah ? 

M. Fokus Penelitian 

Berdasarkan penjabaran diatas Untuk memfokuskan kajian 

pembahasan dalam skripsi ini maka penulis memberikan fokus penelitian 

yakni UIN Raden Intan Lampung sebagai analisa terhadap pengetahuan 

saham syariah mahasiswa terhadap motivasi berinvestasi di pasar modal 

syariah. 

N. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini 

yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui Apakah pengetahuan saham syariah 

berpengaruh terhadap motivasi berinvestasi di pasar modal syariah 

b. Mengetahui perspektif ekonomi Islam mengenai pengetahuan 

saham syariah dan motivasi berinvestasi di pasar modal syariah. 

c. Untuk mengetahui alasan yang mempengaruhi motivasi mahasiswa 

dalam berinvestasi di pasar modal syariah 



2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sesuai 

dengan berkaitannya dengan judul yang di teliti, sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi pengemban ilmu 

khususnya yang berkaitan dengan pengetahuan saham syariah dan 

motivasi berinvestasi di pasar modal syariah. 

b.   Manfaat Praktis  

1) Manfaat Bagi Peneliti 

Sebagai sarana bagi peneliti untuk mngembangkan dan 

menerapkan ilmu pengetahuan yang di peroleh peneliti, 

sebagai referensi dalam melakukan peneliti utamanya di 

bidang pengetahuan saham syariah dan motivasi berinvestasi 

di pasar modal syariah serta Hasil penelitian dapat digunakan 

untuk bahan masukan dalam menentukan kebijakan dan 

langkah-langkah efektif pengembangan jurusan Ekonomi 

Islam UIN Raden Intan Lampung. 

2) Manfaat Bagi Mahasiswa 

Bagi mahasiswa dapat digunakan untuk mengetahui 

tujuan akhir dari mempelajari tentang pasar modal khususnya 

untuk lebih mengetahui hal-hal yang dapat mempengaruhi 

motivasi dalam berinvestasi di Pasar Modal Syari‟ah. 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

O. Kajian Teori 

 Sebelum peneliti masuk lebih dalam tentang penelitian ini, terlebih 

dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terkait dengan judul 

penelitian ini agar tidak ada kesalahpahaman dalam pengertian di dalam 

judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Pengetahuan Saham Syariah 

Zaman sekarang metode syariah memang sudah sangat 

banyak. Berawal dari bank-bank yang berkonsep syariah, tabungan 

syariah, hingga saham bertipe serupa juga tengah tenar di 

masyarakat. Pesatnya metode syariah ini bermula dari anggapan 

ada riba dalam bunga tabungan yang diperoleh dari pihak bank. 

Apalagi saham, banyak orang beranggapan bermain saham sama 

saja seperti berjudi. Tapi untuk yang takut akan masalah tersebut, 

ada satu produk yang bisa diperhatikan, yaitu investasi saham 

syariah. Saham sebenarnya bisa menjadi salah satu cara 

menginvestasikan dana untuk mencapai keuntungan yang diinginkan.  

Berdasarkan pengertian dari Bursa Efek Indonesia (BEI), saham 

adalah penyertaan modal dalam suatu perusahaan atau perseroan 

terbatas. Jadi ketika Anda mendengar seseorang bermain saham, berarti 

https://www.cermati.com/tabungan-syariah
https://www.cermati.com/tabungan-syariah


seseorang tersebut telah memiliki aset dalam perusahaan ataupun 

perseroan tertentu. Karena alasan itulah, saham disebut juga sebagai 

surat berharga. Ini karena saham menjadi bukti kepemilikan yang sah 

terhadap kepemilikan seseorang dalam sebuah perusahaan ataupun 

perseroan. 

Saham syariah, kepopulerannya yang tengah menanjak membuat 

banyak orang tertarik untuk mendapatkan emitennya. Apalagi bagi para 

muslim, saham syariah dianggap mampu mengakomodasi keinginan 

untuk memiliki saham yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang 

dianutnya. Meskipun begitu, tidak sedikit orang pula yang tidak 

mengetahui perbedaan saham syariah dengan saham konvensional 

atau yang biasa. Berikut adalah beberapa karakteristik saham 

syariah yang membedakannya dengan saham konvensional biasa 

yang telah terlebih dulu digemari masyarakat luas. 

a. Emiten Tidak Bertentangan dengan Ajaran Islam 

 Sebenarnya jenis saham syariah tidak terlalu berbeda 

dengan model saham konvensional. Hal yang berbeda adalah 

jenis emiten atau perusahaan yang dapat dibeli. Di saham 

konvensional membeli emiten apa pun yang menarik perhatian 

yang tentu saja yang berprospek bagus. 

Sementara itu, di saham syariah, ada beberapa emiten 

perusahaan yang tidak dapat masuki sebab bertentangan dengan 

ajaran Islam. Contohnya saja tidak ada penanaman saham di 



perusahaan rokok ataupun perusahaan alkohol ketika bermain 

saham syariah. Perseroan ataupun perusahaan yang menerbitkan 

saham syariah tentu saja juga harus menjalankan usahanya 

sesuai dengan konsep ajaran Islam. Jika tidak, perusahaan 

tersebut tidak dapat menerbitkan saham syariah. 

b. Sistem Bagi Hasil 

Sama seperti bank-bank syariah yang tidak menerapkan 

unsur riba, di saham syariah pun tidak akan mendapatkan 

keuntungan berupa bunga atau riba. Sistem yang berlaku di 

saham syariah adalah bagi hasil. Dalam sistem ini, pemegang 

saham tidak hanya memiliki kemungkinan untuk mendapatkan 

sebagian untung dari perusahaan, tetapi juga mempunyai risiko 

yang sama besar jika perusahaan ataupun perseroan mengalami 

kerugian. 

Sebagai contoh ketika menanamkan sejumlah dana untuk 

saham syariah di perusahaan makanan kaleng. Saat perusahaan 

tersebut mendapat keuntungan dalam jumlah tertentu maka akan 

diperoleh dividen dari keuntungan tersebut. Sebaliknya, jika 

perusahaan itu merugi tentu akan ikut menanggung kerugiannya 

pula. 

c. Musyawarah Untung dan Rugi 

Dalam saham syariah, masalah bagi hasil untung dan 

risiko rugi ini sudah mesti disepakati ketika hendak 



mendaftarkan saham. Calon pemegang saham dan perusahaan 

harus bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama 

tanpa paksaan. Inilah yang kemudian disebut dengan iktikad 

saham. Dengan adanya iktikad saham, pemegang saham bisa 

terlepas dari yang namanya ghahar (informasi yang 

menyesatkan) maupun masyir (risiko yang berlebihan). 

Ketika bersepakat, perusahaan ataupun perseroan memiliki 

ketentuan untuk memaparkan dengan sejelas-sejelasnya 

informasi apa saja mengenai perusahaannya. Seluk-beluk 

perusahaan harus diketahui calon pemegang saham agar tidak 

ada kesalahpahaman di kemudian hari. Tentu saja penjelasan 

tersebut diberitahukan kepada calon pemegang oleh perusahaan 

sekuritas yang menjual saham tersebut. Calon pemegang saham 

juga berhak mempertanyakan segala hal yang dianggap perlu 

dan ingin diketahui dari emiten yang ia inginkan. Dengan 

demikian, informasi yang menyesatkan dapat dihindari. 

Saham syariah juga membuat pemegang saham menyadari 

ada tanggung jawab dan risiko yang ditanggungnya. Misalnya 

saja bahwa pemegang saham mesti ikut menanggung kerugian 

yang didapat dari emitennya. Dengan kesadaran tersebut, 

diharapkan tidak menjadi serakah untuk mengejar keuntungan 

maksimal, melainkan memainkan saham secara bijak  



a. Cara Investasi Saham Syariah 

Tidak ada yang sulit ketika ingin mencoba berinvestasi di jenis 

saham syariah. Cara berinvestasinya sama saja dengan bermain 

disaham konvensional. Cukup mendatangi perusahaan sekuritas atau 

agen yang menjual saham kemudian memilih saham berjenis syariah 

yang diminati. Namun, tentu membeli saham tidaklah semudah 

membeli kue di toko. Ada beberapa hal yang mesti diprhatikan 

sebelum akhirnya dapat memiliki saham syariah yang diinginkan. 

Berikut beberapa llangkah yang perlu dipertimbangkan dan dilakukan 

saat ingin berinvestasi saham syariah, khususnya di Indonesia. 

1) Kenali Saham yang Diinginkan 

Meskipun sering dikatakan dengan istilah 'bermain saham', 

kegiatan yang satu ini tidak dapat disama ratakan dengan kegiatan 

bermain untuk bersenang-senang semata. Dalam saham, ada 

risiko dari dana yang  ditanamkan. Karena itu, menjadi penting 

untuk mengetahui terlebih dahulu seluk-beluk saham yang 

diinginkan sebelum membelinya ke perusahaan sekuritas maupun 

agen saham lainnya.  

Khusus untuk saham syariah, harus dikenali daftar 

perusahaan apa saja yang bisa ditanamkan saham di dalamnya. 

Untuk mengetahui hal ini, pengecekan terdapat di Daftar Efek 

Syariah yang diterbitkan oleh OJK. Dalam daftar tersebut 

ditampilkan emiten apa saja yang tidak bertentangan dengan 



prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Ada dua jenis Daftar Efek 

Syariah yang diterbitkan, yaitu yang bersifat periodik dan 

diterbitkan secara berkala pada akhir Mei atau November dalam 

tiap tahun serta yang bersifat isidentil atau tidak berkala. 

2) Pastikan Saham Bebas dari Praktik yang Tidak Sesuai Islam 

Setelah mengetahui daftar emiten yang bisa beli 

untuk berinvestasi saham syariah, langkah berikutnya adalah 

mengecek ketepatan emiten tersebut. Pastikan bahwa saham yang 

telah tercatat bebas dari praktik-praktik yang bertentangan dengan 

ajaran Islam. Menurut Peraturan Bapepam LK Nomor II K.1 ada 

beberapa syarat yang membuat sebuah emiten dapat 

dikategorikan sebagai saham syariah. Syarat-syarat tersebut 

seperti yang disebutkan di bawah ini. 

a) Jenis usaha, produk barang atau jasa, serta akad dan 

pengelolaan emiten tidak boleh berseberangan dengan prinsip 

syariah. 

b) Emiten wajib menandatangani dan memenuhi ketentuan akad 

sesuai dengan prinsip syariah. 

c) Emiten wajib memiliki Syariah Compliance Officer (SCO) 

untuk menjelaskan prinsip syariah yang dianutnya. SCO 

adalah pejabat atau petugas di lembaga atau perusahaan yang 

telah disertifikasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 

Indonesia sebagai tanda bahwa ia memahami konsep syariah  

https://www.cermati.com/artikel/belajar-investasi-reksa-dana-saham-dengan-modal-rp100-ribu-mau


di pasar modal. 

3) Datangi Perusahaan Sekuritas 

Setelah memahami daftar perusahaan yang sahamnya 

berkonsep syariah, saatnya mulai bertindak riil. Jika memang 

berniat bermain saham syariah, segera datangi perusahaan 

sekuritas terpercaya yang menjual saham syariah yang diinginkan. 

Pastikan perusahaan sekuritas tersebut diakui OJK. Dengan 

begitu, Anda dapat memercayakan dana Anda di sana. 

Mintalah penjelasan secara rinci dari petugas perusahaan 

sekuritas tersebut untuk menjadi pembanding dan pelengkap 

informasi dari emiten yang ingin dibeli. Setelah itu, isi formulir 

yang diperlukan. Jika ragu untuk langsung bermain saham 

syariah, dapat mempertimbangkan reksadana syariah yang 

risikonya lebih kecil. Anda bisa mendapatkan penjelasannya dari 

petugas perusahaan sekuritas yang Anda datangi pula. 

a. Produk Investasi Saham Syariah 

Menurut Bursa Efek Indonesia (BEI saham syariah adalah efek 

berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di 

Pasar Modal. Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud di sini telah 

disepakati OJK bersama MUI. Dari kesepakatan tersebut, lahirlah 

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan No. KEP-208/BL/2012 tentang Kriteria dan Penerbitan 

Daftar Efek Syariah.  

https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/


Selain itu, sebenarnya hukum pasar modal atau investasi 

saham secara khusus telah diteliti oleh Dewan Syariah Nasional MUI 

dari hasil penelitian tersebut, DSN MUI membuat kesimpulan 

berupa fatwa tentang hukum pasar modal di Indonesia., fatwa 

tersebut dapat dilihat di Fatwa DSN No. 40. Beberapa produk 

investasi saham syariah yang wajib diketahui yaitu Sukuk, Reksa 

dana syariah, Exchange Traded Fund (ETF) Syariah dan Efek 

beragun aset (EBA) syariah. Ketiganya bakal kita bahas lebih dalam 

di bawah. 

1) Sukuk investasi saham syariah 

Sukuk investasi saham syariah biasa dikenal sebagai 

obligasi syariah atau sukuk retail. Suku ini adalah sertifikat atau 

bukti kepemilikan bersama atas aset tertentu dengan sistem bagi 

hasil. Ini berbeda dengan obligasi konvensional yang merupakan 

surat utang atau pinjaman yang berbunga. Penggunaan dana 

sukuk ini juga harus berdasarkan dan digunakan untuk kegiatan 

usaha yang halal. Berdasarkan penerbitnya, sukuk terdiri dari dua 

jenis: 

a) Sukuk negara adalah sukuk yang diterbitkan oleh 

pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 19 

tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 

b) Sukuk korporasi adalah sukuk yang diterbitkan oleh 

perusahaan, baik perusahaan swasta maupun Badan Umum 



Milik Negara (BUMN), berdasarkan peraturan OJK No. 

18/POJK.04/2005 tentang penerbitan dan persyaratan 

sukuk. 

2) Reksa dana syariah 

Para pemodal kecil, reksa dana syariah bisa dijadikan 

alternatif investasi. Pemodal yang tidak memiliki banyak waktu 

dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasinya juga bisa 

pilih reksa dana syariah ini, jadi nanti harus dibantu oleh seorang 

manajer investasi. Berbeda dengan reksa dana konvensional di 

mana manajer investasi mengelola dana investor bisa bebas 

membeli segala macam saham, untuk reksa dana syariah, manajer 

investasi harus selektif memilih saham yang tidak bertentangan 

dengan syariah Islam. 

3) Exchange Trade Fund (ETF) syariah 

Exchange Trade Fund (ETF) Syariah adalah reksa dana 

yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dan saham yang menjadi isi portofolionya adalah saham 

yang termasuk saham syariah. Instrumen investasi ini sangat 

cocok bagi seseorang yang ingin berinvestasi atau mengelola 

keuangan tanpa mengabaikan imbal hasil yang akan diperoleh. 

Sayangnya, investor belum mempunyai banyak pilihan untuk bisa 

memilih ETF syariah ini karena jika dihitung jumlah ETF syariah 

yang diperdagangkan di pasar modal maka dapat dikatakan 



jumlahnya terlalu sedikit jika dibandingkan dengan ETF umum. 

Pinnacle Enhanced Sharia ETF (XPES:IJ) dan Premier ETF JII 

Syariah (XIJI:IJ) adalah daftar ETF syariah yang diperdagangkan 

di pasar modal. 

4) Efek Beragun Aset (EBA) syariah  

EBA Syariah adalah sebuah efek yang dikeluarkan melalui 

kontrak investasi kolektif EBA Syariah.  Portofolio-nya 

mencakup aset keuangan berbentuk tagihan, yang muncul dari 

surat berharga komersial, tagihan di kemudian hari, dan jual beli 

aset fisik atau nyata oleh lembaga keuangan. 

Efek itu bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, 

kemudian sarana peningkatan arus kas dan aset keuangan yang 

dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. 

b. Keunggulan-Keunggulan Berinvestasi Saham Syariah 

Ada beberapa keunggulan yang akan dinikmati dengan 

berinvestasi saham syariah. 

a) Bisa melakukan investasi yang sesuai ajaran agama 

Seperti yang dijelaskan di atas, saham-saham yang tercatat 

sebagai saham syariah telah dijamin kehalalannya oleh Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) 

b) Ada saham-saham yang likuid dan masuk indeks LQ45 

Terdapat beberapa saham LQ45 yang dikategorikan sebagai  



saham syariah. Itu berarti saham-saham tersebut termasuk likuid 

alias aktif diperdagangkan.  

c) Ada juga saham-saham blue chip yang minim risiko penurunan 

harga yang dalam 

Tidak hanya likuid saja, ada saham-saham yang dikategorikan 

saham syariah ternyata termasuk saham dengan kapitalisasi 

pasar yang besar atau tergolong blue chip.  Saham blue 

chip dikenal sebagai saham yang minim risiko penurunan harga 

yang dalam. Bisa dibilang lebih aman. 

d) Bisa memperoleh keuntungan lewat capital gain atau pembagian 

dividen 

Keuntungan bisa dinikmati seperti para investor saham 

lainnya, baik lewat capital gain maupun pembagian 

dividen. Jika saham yang dimiliki bertumbuh dan mencapai 

target harga, saham ini dapat dijual guna menambah keuntungan 

atau capital gain. 

Sementara jika saham syariah yang dimiliki tiap tahunnya 

bagi keuntungan ke investornya, maka akan menerima dividen. 

Untuk yang satu ini, milikilah saham-saham yang bagi dividen 

besar dan rutin tiap tahunnya. 

 

 

 



c. Daftar Saham Syariah Yang Direkomendasikan untuk Dibeli 

Saham-saham berikut ini dinilai berdasarkan pergerakan harga 

lima tahun terakhir, pendapatan atau revenue tiap tahun, profit tiap 

tahun, dan kapitalisasi pasarnya. 

1) Unilever Indonesia (UNVR) 

Dari segi harga per lembar, saham Unilever Indonesia 

(UNVR) memang sangat mahal. Saham ini per lembarnya Rp45 

ribuan. Namun, harganya yang mahal tersebut mencerminkan 

kalau saham ini begitu berharga. Sebab, banyak orang yang 

berminat memilikinya.  Pergerakan harga sahamnya pun 

cenderung naik. Ingat, makin tinggi permintaan, makin mahal 

harganya. Setiap tahunnya, revenue yang dihasilkan UNVR terus 

naik. Begitu juga dengan profitnya dari tahun ke 

tahun. Sementara kapitalisasi pasarnya sudah tembus Rp346 

triliun. Sudah termasuk kategori blue chip (saham berkapitalisasi 

pasar lebih dari Rp10 triliun). 

2) Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) 

Saham perusahaan yang dikenal dengan produk mi 

instannya ini dijual dengan harga Rp9.000 per lembarnya. Saham 

ini direkomendasikan karena revenue dan profitnya yang tiap 

tahun terus naik. Dari sisi kapitalisasi pasar, saham ICBP 

terbilang blue chip. Sebab saham ini memiliki kapitalisasi pasar 

yang mencapai Rp107,29 triliun. 



3) Telekomunikasi Indonesia (TLKM) 

Saham Telekomunikasi Indonesia (TLKM). Saham ini 

dijual dengan harga Rp3.800-an per lembarnya. Tiap 

tahunnya revenue dan profit yang dicetak saham ini terus 

meningkat. Kalau kapitalisasi pasarnya sendiri, saham TLKM 

sudah termasuk blue chip. Sebab, saham ini memiliki kapitalisasi 

pasar senilai Rp383 triliun. 

4) Trim Syariah Saham 

Reksa dana ini dikelola oleh PT. Trimegah Asset 

Management. Dalam lima tahun terakhir, timbal balik TRIM 

Syariah Saham mencapai hingga 26,40 persen dan sekitar 6,22S 

persen per tahun. Asset Under Management (AUM) atau dana 

kelolaan Trim Syariah Saham pada Februari 2020 adalah Rp63, 

064 miliar. 

5) Sucorinvest Sharia Equity Fund 

Reksa dana saham syariah ini dikelola oleh PT. Sucorinvest 

Asset Management. Sucorindo Sharia Equity Fund 

menginvestasikan 25 persen dari Net Asset Value (NAV) pada 

saham dengan kapitalisasi kecil-menengah namun memiliki 

pertumbuhan bisnis yang baik. Pada Januari 2020, AUM 

Sucorinvest Sharia Equity Fund adalah sebesar Rp187, 276 

miliar.  

 

https://lifepal.co.id/media/saham-blue-chip-itu-apa-sih/


2. Motivasi Investasi 

Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan – kegiatan 

tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi yang ada pada seseorang akan 

mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai 

sasaran kepuasan. Jadi, motivasi bukanlah yang dapat diamati tetapi 

adalah hal yang dapat disimpulkan adanya karena sesuatu perilaku yang 

tampak.15 

Robbin, Sulistiyani dan Rosidah, Falk menyatakan bahwa 

motivasi adalah proses pemberian dorongan yang dapat menentukan 

intensitas, arah, dan ketekunan individu dalam usaha mencapai 

sasaran serta berpengaruh secara langsung terhadap tugas dan 

psikologi seseorang.
16

 Widyastuti menyatakan bahwa motivasi 

seringkali diartikan sebagai dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut 

merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat, sehingga motivasi 

merupakan suatu tenaga yang menggerakkan manusia untuk 

bertingkah laku di dalam perbuatannya yang mempunyai tujuan 

tertentu.
17

 Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa: 
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a. Motivasi dimulai dari adanya perubahan energi atau tenaga dalam 

diri pribadi seseorang 

b. Motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan yang mengarah 

tingkah laku seseorang 

c. Motivasi ditandai oleh reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan. 

Motivasi investasi Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi 

investasi adalah dorongan pada diri seseorang untuk melakukan 

suatu tindakan yang berkaitan dengan investasi. 

Teori pelaku perencanaan ( Theory of Planned Behavior atau 

TPB). Menurut Ajzen, 2011 : Dirancang untuk memprediksi dan 

menjelaskan perilaku manusia dalam konteks tertentu. Dalam teori ini 

berusaha memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia, TPB 

merupakan pengembangan dari theory of reason action (TRA), 

dimana dalam TRA dikatakan bahwa minat perilaku diprediksi oleh 

sikap dan norma subjektif. Dalam teori ini di bahas bahwa sikap 

adalah reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap 

suatu objek, seperti hal nya pengetahuan. Seseorang yang memiliki 

pengetahuan yang baik, pasti akan sanggup untuk berinvestasi di pasar 

modal syariah. Sikap memiliki pengaruh yang positif terhadap niat 

untuk berinvestasi , hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi 



tanggapan positif atau sikap positif seseorang untuk berinvestasi, 

maka semakin kuat niat seseorang untuk berinvestasi.
18

 

3. Investasi 

Pengetahuan investasi adalah pengetahuan dasar yang dimiliki 

untuk melakukan investasi. Ukuran variabel yang digunakan untuk 

pengetahuan investasi adalah pemahaman tentang kondisi 

berinvestasi, pengetahuan dasar penilaian saham, tingkat risiko dan 

tingkat pengembalian (return) investasi.
19

 Pengetahuan akan hal 

tersebut akan memudahkan seseorang untuk mengambil keputusan 

berinvestasi, karena pengetahuan merupakan dasar pembentukan 

sebuah kekuatan bagi seseorang untuk mampu melakukan sesuatu 

yang diinginkannya.
20

 Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Halim bahwa untuk melakukan investasi di pasar modal diperlukan 

pengetahuan yang cukup, pengalaman serta naluri bisnis untuk 

menganalisis efek-efek mana yang akan dibeli. Pengetahuan yang 

memadai sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian 
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saat berinvestasi di pasar modal, seperti pada instrumen investasi 

saham.
21

 

Dilansir dari Logikabisnis.com mengenai prihal-prihal yang 

harus di pahami dan dipertimbangkan seseorang sebelum berinvestasi 

diantarnya yakni memahami cara kerja dan tujuan bisnis/investasi, 

memahami risiko return yang diperoleh, mempelajari tentang bisnis 

perusahaan tempat berinvestasi, memilih perusahaan yang memiliki 

fundamental bisnis yang kuat, jangka waktu berinvestasi, 

mengalokasikan portofolio secara efsien, mempelajari tentang analisis 

saham baik teknikal maupun fundamental, bersikap tidak terlalu 

agresif sehingga perlu adanya defensif, disiplin dan jangan serakah. 

Faktor-faktor yang mempengaruh karakteristik investor terhadap 

besaran minat investasi saham di pasar modal yaitu umur, jenis 

kelamin, investasi pada rumah tinggal, investasi properti, persepsi 

terhadap risiko, kewirausahaan (kepemilikan usaha), jumlah 

pendapatan, informasi atau pendapat ahli, kesehatan, pengetahuan,  

dan motivasi untuk menabung.
22

 

a.  Definisi Investasi  

Definisi investasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia) online adalah penanaman uang di suatu perusahaan atau 

proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Van Horne (1986) 

                                                             
 21

 Halim, Meiden, dan Tobing. “Pengaruh Manajemen Laba Pada Tingkat Pengungkapan 

Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang Termasuk dalam Indeks LQ-45”, 

Simposium Nasional Akuntansi VIII, 2005. 

 
22

 Yuwono, SR., Pengaruh Karakteristik Investor Terhadap Besaran Minat Investasi 

Saham di Pasar Modal. (Tesis Magister, Universitas Indonesia, Jawa Barat. 2011) 



menyatakan bahwa investasi adalah kegiatan yang dilangsungkan 

dengan memanfaatkan kas pada masa sekarang ini, dengan tujuan 

untuk menghasilkan barang di masa yang akan datang.
23

 Husnan 

menjelaskan proyek investasi merupakan suatu rencana untuk 

menginvestasikan sumber-sumber daya, baik proyek raksasa ataupun 

proyek kecil untuk memperoleh manfaat pada masa yang akan 

datang.
24

 Investasi juga merupakan pengorbanan yang dilakukan saat 

ini untuk mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang.
25

 

Sedangkan menurut Todaro investasi merupakan sumber daya yang 

akan digunakan untuk meningkatkan penghasilan dan konsumsi di 

masa yang akan datang. 

Investasi juga dapat diartikan sebagai pengeluaran atau 

pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli 

barang-barang modal dan perlengkapan-perlengakapan produksi untuk 

menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa 

yang tersedia dalam perekonomian.
26

 Berdasarkan definisi-definisi 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa investasi adalah langkah-

langkah yang diambil seseorang dalam memanfaatan sumber daya baik 

dalam bentuk uang atau kas atau lain miliknya di masa kini untuk 
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ditanamkan dalam bentuk barang tertentu atau di suatu perusahaan 

dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.  

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi  

Investasi yang ditanamkan pada suatu negara atau daerah 

ditentukan oleh beberapa faktor menurut Sukirno, yakni: suku bunga, 

tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya, tingkat 

keuntungan investasi yang diramalkan, keuntungan yang diperoleh 

oleh perusahaan, situasi politik, kemajuan teknologi, kemudahan-

kemudahan yang diberikan pemerintah.
27

 Sedangkan menurut Sadono 

faktor-faktor yang dapat menjadi penentu tingkat investasi diantaranya 

yakni
28

:  

1) Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh 

2) Suku bunga  

3) Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan  

4) Kemajuan teknologi  

5) Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubannya 

6) Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan  

c. Jenis Investasi  

Tipe-tipe Investasi kedalam dua kelompok yakni
29

:  

1) Investasi langsung 
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 Investasi langsung adalah pembelian langsung aktiva aktiva 

keuangan perusahaan. macam-macam jenis investasi langsung 

dapat di sarikan sebagai berikut: a) Investasi langsung tidak di 

perjual-belikan seperti tabungan, deposito. b) Investasi langsung 

dapat di perjual-belikan seperti T-bill, fixed income securities, 

saham, opsi, Futures contrac. 

2) Investasi tidak langsung  

 Yakni pembelian saham dari perusahaan investasi yang 

mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari 

perusahaanperusahaan lain. Perusahaan investasi 

diklarifikasikan sebagai unit invesment trust, closed-end 

investmen companis dan perusahaan reksadana (mutual founds). 

d. Resiko Investasi 

Ada dua unsur yang selalu melekat pada setiap investasi yaitu 

hasil dan resiko. Dua unsur ini memiliki hubungan yang searah 

semakin tinggi resiko investasi maka akan semakin besar peluang hasil 

yang diperoleh dan sebaliknya.
30

 Dalam melaksanakan investasi, 

seorang investor diharapkan memahami adanya resiko, sebagai 

berikut: 

a. Risiko financial  

Risiko yang diterima investor akibat dari ketidakmampuan emiten 

memenuhi kewajiban pembayaran deviden serta pokok investasi.  
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b. Risiko pasar  

Risiko akibat menurunnya harga pasar substansial baik keseluruhan 

saham maupun saham tertentu akibat perusahaan tingkat inflasi 

ekonomi, keuangan negara, perubahan manajemen perusahaan, 

atau kebijakan pemerintahan dalam bidang ekonomi.  

c. Risiko psikologis  

Yaitu risiko bagi investor yang bertindak emosional dalam 

menghadapi perubahan harga saham berdasarkan optimisme dan 

pesimisme yang dapat mengakibatkan kenaikan dan penurunan 

harga saham.
31

 

4. Pasar Modal Syariah 

a. Pengertian dan Manfaat Pasar Modal Syariah 

Menurut Undang-undang No.8 Tahun 1995 pada pasal 1 butir 

13, menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang 

bersangkutan dengan penawaran umum, dan perdagangan efek, 

perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, 

serta lembaga dan profesinyang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkan.
32

 

Sedangkan menurut Fatwah DSN 40/DSN-MUI/X/2003 

tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah 

di bidang pasar modal menyatakan bahwa, pasar modal syariah 
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adalah pasar tempat bertemu nya penjual dan pembeli efek yang 

seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis 

efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun menurut peraturan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 

tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh 

emiten syariah atau perusahaan syariah. yang dimaksud dengan 

efek syariah adalah pengelolaan perusahaan, maupun cara 

penerbitnya memenuhi prinsip-prinsip syariah.
33

 

Ada beberapa manfaat pasar modal, yaitu : a. Menyediakan 

sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus 

memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. b. 

Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus 

memungkinkan upaya diverevikasi c. Menyediakan leading 

indicator bagi tren ekonomi suatu negara. d. Penyebaran 

kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. e. 

Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme, 

menciptakan iklim berusaha yang sehat. f. Menciptakan lapangan 

kerja/profesi yang menarik. g. Memberikan kesempatan memiliki 

perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek. Alternatif 

investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang 

bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas dan 
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diverevikasi investasi.Membina iklim keterbukaan bagi dunia 

usaha, memberikan akses kontrol sosial.
34

 

b. Prinsip-prinsip Pasar Modal Syariah 

Menurut Puntjowinoto Terdapat beberapa prinsip dasar 

transaksi menurut syariah dalam investasi keuangan yang 

ditawarkan, antara lain sebagai berikut :  

1) Transaksi dilakukan atas harta yang memberi nilai manfaat dan 

menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang 

memberi manfaat akan dilakukan dengan bagi hasil.  

2) Uang sebagai alat pertukaran, bukan komoditas perdagangan 

dimana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang 

menggambarkan daya beli suatu barang ataupun harta. Adapun 

manfaat keuntungan yang ditimbulkannya berdasarkan asas 

pemakaian barang atau harga yang dibeli dengan uang 

tersebut.  

3) Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian 

ataupun unsur penipuan disalah satu pihak baik secara sengaja 

maupun tidak sengaja. 

4) Resiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak 

menimbulkan resiko yang besar atau melebihi kemampuan 

menanggung resiko. 
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5) Dalam islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus 

bersedia menanggung resiko. 

6) Menajemen yang tidak mengandung unsur spekulatif dan 

menghormati hak asasi manusia serta menjaga kelestarian 

lingkungan hidup.
35

 

 Selain itu, pasar modal syariah harus terhindar dari hal-hal 

yang diharamkan, misalnya : 1) Terhindar dari tadlis (penipuan) 2) 

Terhindar dari tagrir ( spekulasi/ ketidakpastian dan ketidak jelasan 

barang yang di transaksikan) 3) Terhindar dari upaya ikhtikar ( 

penimbunan barang) 4) Terhindar dari riba ( bunga) 5) Terhindar 

dari maisir ( unsur judi ). 

c. Pelaku Pasar Modal 

Para pelaku utama pasar modal terdiri dari dua pihak, yaitu :  

1) Emiten  

Emiten yaitu perusahaan yang melakukan penjualan efek 

baik dalam bentuk utang (obligasi) maupun ekuitas (saham). 

Ketika suatu perusahaan melakukan penjualan sebagian 

sahamnya ke masyarakat (go public), mereka memiliki alasan 

yang kuat antara lain :  

a) Mendapatkan dana yang cukup besar untuk pengembangan 

usaha dan memperbaiki struktur modal perusahaan, terutama 
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apabila dana go public ditunjukkan untuk membayar utang 

perusahaan 

b) Dengan kepemilikan saham yang tersebar di masyarakat , 

perusahaan di tuntut untuk melakukan kegiatan usahanya 

dengan transparan dan profesional sehingga memacu 

perusahaan untuk terus berkembang dan menjaga 

akuntabilitas. 

c) Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan 

investasi pada perusahaan tersebut dengan jalan kepemilikan 

saham yang juga memberikan unsur promosi untuk 

perusahaan karena lebih di kenal dengan masyarakat. 

2) Investor  

Investor merupakan pihak yang menanamkan modal nya 

pada suatu perusahaan dengan harapan bahwa kedepannya modal 

tersebut akan mengalami peningkatan secara nilai (capital gain) 

atraupun memberikan penghasilan kedepanya dalam bentuk 

deviden . Selain itu terdapat pelaku pasar modal yang merupakan 

lembaga penunjang yaitu :  

a) Penjamin emisi ( Underwriter) Lembaga yang menjamin 

terjualnya terjualnya suatu saham atau obligasi sampai 

dengan batas waktu tertentu. Penjamin emisi ini biasanya 

berupa perusahaan sekuritas.  



b) Perantara Perdagangan Efek ( Pialang ) Pialang merupakan 

lembaga yang menjebatani transaksi suatu efek antara pihak 

penjual dengan pihak pembeli . tugas pialang adalah 

memberikn informasi tentang emiten kepada pihak investor, 

melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang terkait. 

c) Manajer Investasu (MI) Suatu lembaga yang bertugas 

mengelola dan mengembangkan ddana yang dialokasikan 

oleh para investor. 

d) Biro Administrasi Efek (BAE) Suatu lembaga yang 

berdasarkan kontrak dengan emiten yang menyediakan jasa-

jasa melaksanakan pembukuan , transfer dan pencatatan, 

pembayaran deviden suatu perusahaandan laporan tahuanan 

untuk emiten. 

e) Konsultan Hukum Tugasnya yakni meneliti aspek-aspek 

hukum emiten dan memberikan pendapat dari sisi hukum 

tentang keadaan dan keabsahan suatu emiten 

f) Akuntan Publik Tugas akuntan publik antara lain : a) 

Melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan memberikan 

pendapatanya b) Memerikasa pembukuan apakah sudah 

sesuai dengan prinsip akuntasi yang berlaku c) Memberikan 

petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan  

g) Notaris Bertugas membuat berita avara dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) , membuat konsep akta perubahan 



anggaran dasar dari perseroan, dan menyipkan naskah 

perjanjian dalam rangka emisi efek.
36

 

d. Instrumen Investasi di Pasar Modal Syariah 

Instrumen pasar modal pada prinsipnya yaitu yang di 

perdagangkan berbentuk surat-surat berharga, yang dapat diperjual 

belikan kembali oleh pemiliknya, baik instrumen bersifat 

kepemilikan ataupun bersifat hutang. Instrumen pasar modal yang 

bersifat kepemilikan diwujudkan dalam bentuk saham, sedangkan 

yang bersifat hutang diwujudkan dalam bentuk obligasi.
37

 

Sedangkan pasar modal syariah secara khusus 

memperjualbelikan efek syariah. Efek syariah adalah efek yang 

akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya 

memenuhi prinsip-prinsip dysrish yang didasarkan atas ajaran 

islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN MUI dalam bentuk 

fatwa. Secara umum, ketentuan penertiban efek syariah haruslah 

sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. prinsip-prinsip 

syariah di pasar modal adalah prinsip-prinsip hukum islam dalam 

kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
38

 Adapun 

instrumen-instrumen pasar modal syariah terdiri dari :  
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1) Saham Syariah  

Saham dapat didefinisiakan sebagai tanda penyertaan 

modal sesorang atau pihak ( badan usaha) dalam suatu 

perusahaan atau persero terbatas. Saham syariah merupakan 

efek bantu saham yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah di pasar modal. Saham sebagai surat keterangan tanda 

turut serta dalam perseroan. Para pemegang andil merupakan 

pemilik perusahaan yang bisa menikmati keuntungan 

perusahaan sebanding dengan modal yang disetorkannya. Selain 

ada deviden yang diperoleh oleh para pemegang saham, nilai 

keuntungan yang merupakan selisih positif harga beli dan harga 

jual saham juga merupakan benefit, selanjutnya yang dapat 

dinikmati oleh para pemegang saham. Selain manfaat yang 

bersifat finensial, para pemegang saham (stock holder) juga 

memiliki benefit yang bersifat nonfinansial, yaitu hak suatu 

dalam aktivitas perusahaan.
39

 

Pada umumnya saham diterbitkan oleh sebuah 

perusahaaan (emiten) yang melakukan penawaran umum (Intial 

Public Offering). Keuntungan dari saham dikenal dengan 

Deviden. Pembagian deviden ditetapkan pada penutupan laporan 

keuangan berdasarkan RUPS ditentukan berapa deviden dibagi 

dan laba di tahan. Dengan adanya aktivitas perdagangan dipasar 
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sekunder, pemegang saham dimungkin kan memperoleh capital 

gain yaitu selisih antara harga beli dengan harga jual saham. 

Namun, pemegang saham juga harus siap menghadapi resiko 

capital loss yang merupakan kebalika dari capital gain serta 

resiko likuiditas, yaitu ketika perusahaan yang saham nya 

dimiliki kemudian dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, atau 

perusahaan tersebut dibubarkan , maka hak klaim dari pemegang 

saham mendapat priorotas terakhir setelah seluruh kewajiban 

perusahaan dapat dilunasi ( dari hasil penjualan kekayaan 

perusahaan).
40

 

Keuntungan saham antara lain : 

a) Deviden  

Deviden merupakan pembagian keuntungan yang 

diberikan perusahaan. Deviden di berikan setelah mendapat 

kan persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika 

pemodal ingin mendapatkan keuntungan/deviden , maka 

pemodal tersebut harus memegang saham dalam kurun waktu 

yang cukup lama, hingga kepemilikan saham tersebut dalam 

periode dimana diakui sebagai pemilik saham yang berhak 

mendapatkan deviden. 
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b) Capital Gain  

Capital gain merupakan selisih antara harga beli dengan 

harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas  

perdagangan saham di pasar sekunder.
41

 

2) Obligasi Syariah 

Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh emiten ( 

dapat berupa badan hukum/ perusahaan atau pemerintahan ) 

yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasi maupun 

ekspansi mereka. Investasi pada obligasi memiliki potensial 

keuntungan lebih besar dari pada produk perbankan. 

Keuntungan berinvestasi di obligasi adalah memperoleh bunga 

dan kemungkinan adanya capital gain.
42

 

Obligasi syariah berbeda dengan obligasi konvensional, 

semenjak ada konvergensi pendapatan bahwa bunga adalah riba, 

maka instrumeninstrumen yang punya komponen bunga 

dikeluarkan dari daftar investasi halal. Karena itu, dimunculkan 

alternatif yang dinamakan obligasi syariah. Merujuk Fatwa 

Dewan Syariah Nasional No. 32/DSNMUI/IX/2002 obligasi 

syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan 

prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang 

obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar 

pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/ 
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margin serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh 

tempo. 

Perbedaan pokok antara sukuk dengan obligasi syariah 

adalah berupa konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti 

bunga. Adanya transaksi pendukung berupa asset yang menjadi 

dasar penerbitan sukuk dan akad berdasarkan prinsip syariah. 

Obligasi syariah ada diatur dalam fatwah DSN-MUI 

NO.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah, 

NO.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah 

mudharabah, No.59/DSN-MUI/V/2007 tentang obligasi syariah 

mudharabah konversi.
43

 

3) Reksadana Syariah  

Menurut Fatwa No. 20/DSN-MUI/2001, menyatakan 

reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun 

dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya, diinvestasikan 

dalam portofolio efek oleh manajer investasi. sedangkan 

reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut 

ketentuan dalam prinsip syariah, baik dalam bentuk akad, 

pengelolaan dana, dan penggunaan dana. Akad antara investor 

dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem 

mudharabah.
44
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Selain itu, reksadana dapat juga dinyatakan sebagai 

kumpulan dana dari sejumlah investor yang dikelola oleh 

manajer investasi (fund manager) untuk di investasikan ke 

dalam portofolio efek. Yang dimaksud efek sendiri adalah surat-

surat berharga, termasuk surat pengaku utang, saham, obligasi 

dan pasar uang. Secara teknis, mudharabah adalah akad 

kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama 

menyediakan seluruh (100%) modal, pihak lainnya menjadi 

pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi 

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, apabila 

rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut 

bukan akibat kelalaian si pengelola. Dalam hal transaksi 

jualbeli, saham-saham dalam reksadana syariah dapat diperjual 

belikan. Saham-saham dalam reksadana syariah merupakan 

harta yang dibolehkan untuk diperjual belikan dalam syariah.
45

 

e. Mekanisme Transaksi Dalam Pasar Modal Syariah  

Bagi investor, penanaman modal di pasar modal dapat 

dilakukan dengan dua cara
46

 :  

1) Transaksi di Pasar Perdana  

Bagi investor yang ingin membeli di pasar perdana 

haruslah menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang 

bersumber dari kondisi perusahaan yang mengeluarkan efek 
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tersebut, melalui prospectus yang memberikan informasi dari 

catatan keuangan historis sampai proyeksi laba dan deviden 

yang akan dibayarkan untuk tahun berjalan. Umumnya dilihat 

apakah proyeksi pertumbuhan perusahaan tersebut melampaui 

rata-rata pertumbuhan industry sejenis. Di samping itu, 

bonafiditas lembaga dan profesi yang menunjang penerbitan 

efek juga diperhatikan seperti penjamin emisi (underwriter), 

wali amanat, agen penjual, penanggung (guarantor), akuntan 

publik, perusahaan penilai(appraisal), konsultan hokum, dan 

notaris. Bagi para investor muslim, tentu lebih didorong untuk 

lebih memilih emiten yang telah terdaftar dala, listing JII 

sebagai instrument keuangan syariah. Adapun prosedur 

pembelian efek di pasar perdana secara umum yaitu sebagai 

berikut : 

a) Pembeli menghubungi agen penjual yang ditunjuk oleh 

underwriter, untuk mengisi formulir pemesanan. Formulir 

pemesanan yang telah diisi oleh investor dikembalikan 

kepada agen penjual disertai dengan tanda tangan dan 

kopian kartu identitas investor serta sejumlah dana sesuai 

dengan nilai efek yang dipesan. Formulir pemesanan 

biasanya vberisi informasi tentang harga efek, jumlah efek 

yang dipesan, identitas pesanan, tanggal penjatahan dan 

pengembalian dana jika kelebihan permintaan, jumlah 



yang dibayarkan , agen penjual yang di hubungi da tata 

cara pemesanan.; 

b) Jika pemesanan efek melebihi efek yang ditawarkan, maka 

prosedur selanjutnya adalah masa penjatahan dan masa 

pengembalian dana. Masa penjatahan dilakukan paling 

lambat 12 hari kerja terhitung sejak berakhirnya masa 

penawaran yang dilakukan oleh penjamin emisi. 

Penjatahan dilakukan dengan mendahulukan investor 

kecil. Sedangkan masa pengembalian dana merupakan 

pengembalian kelebihan dana akibat tidak terpenuhinya 

pesanan oleh penjamin emisi paling lambat empat hari 

kerja.  

c) Penyerahan efek dilakukan setelah ada kesesuaian antara 

banyaknya efek yang dipesan dengan banyaknya efek 

yang dapat dipenuhi emiten. Penyerahan dilakukan paling 

lambat 12 hari kerja, investor mendatangi penjamin emisi 

atau agen penjual dengan membawa bukti pembelian.  

2) Transaksi di Pasar Sekunder  

Mekanisme perdagangan efek di Bursa Efek hanya dapat 

dilakukan oleh anggota bursa efek. Keanggotaan bursa efek 

dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum. Syarat 

keanggotaan bursa efek umumnya menyangkut permodalan 

dan kemampuan sebagai anggota nurse efek. Perdagangan di 



bursa efek dilakukan melalui perantara perdagangan efek 

(broker) dan pedagang efek (dealer) yang merupakan anggota 

bursa efek. 

a) Transaksi melalui perantara perdagangan efek (broker) 

Perantara perdagangan efek ( broker) berfungsi sebagai 

agen yang melakukan untuk dan atas nama klien. Dari 

kegiatan ini perantara perdagangan efek mendapat komisi 

makimum 1% dari nilai transaksi. 

b)  Transaksi melalui perdagangan efek (dealer)  

Perdagangan efek berfungsi sebagai prinsipil yang 

melakukan transaksi untuk kepentingan perusahaan 

anggota. Perusahaan efek berfungsi sebagai investor 

sehingga pedagang efek menerima konsekuensi, baik 

untung maupun rugi 

f. Instrument-instrumen yang Diharamkan di Pasar Modal 

Syariah  

Instrument-instrumen yang diharamkan di pasar modal 

syariah diantaranya adalah :  

1) Saham istimewa (preferred stock) adalah saham yang 

memberikan hak lebih dari pada saham biasa dalam deviden 

pada waktu perseroan dilikuidasi. Karakteristik saham 

preference : hak utama atas deviden, hak utama atas altiva, 

penghasilan tetap, jangka waktu tidak terbatas, dan tidak punya 



hak suara. Alasan diharamkan saham ini yaitu : adanya 

keuntungan yang bersifat tetap ( pre-determined revenue) dan 

hal ini masuk da;lam kategori riba , pemilik saham preference di 

perlakukan secara istimewa terutama pada saat likuiditasi dan 

hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan.  

2) Forward contract merupakan bentuk jual beli hutang yang di 

dalamnya terdapat unsur riba, sedangkan transaksinya dilakukan 

sebelum tanggal jatuh tempo.  

3) Option merupakan transaksi yang tidak disertai dengan 

underlying asset atau real asset, atau dengan kata lain objek 

yang ditransaksikan tidak dimiliki oleh penjual. Option 

termasuk dalam katagori penipuan/spekulasi.  

Untuk mencapai suatu efektifitas dan efesiensi dalan keputusan 

maka diperlukan ketegasan akan tujuan yang diharapkan. Begitu 

pula halnya dalam bidang investasi kita perlu menetapkan tujuan 

yang hendak dicapai yaitu :  

1) Terciptanya keberlanjutan dalam investasi tersebut 

2) Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang 

diharapkan  

3) Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham  

4) Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. Untuk 

mencapai tujuan investasi, investasi membutuhkan suatu proses 

dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan tersebut 



sudah mempertimbangkan ekspetasi return yang didapatkan dan 

juga resiko yang akan dihadapi. 

g. Investasi Pasar Modal dalam Pandangan Islam 

Islam sebagai din komprehensif ( syumul) dalam ajaran dan 

norma mengatur seluruh aktivitas manusia disegala bidang. Investasi 

sebagai salah satu bagian dari aktivitas perekonomian tidak dapat 

mengabaikan aspek postulat, konsep, serta diskursus yang menjadi 

background dalam pembentukan sebuah pengetahuan yang memiliki 

multimediasi yang mendasar dan mendalam. Islam sangat 

menjunjung tinggi ilmu pengetahuan yang memiliki gradasi (tadlis) 

dari tahap diskursus (ilmu al yaqin), implementasi (ain al yaqin), 

serta hakikat akan sebuah ilmu ( haqq al yaqin).  

Scheller dalam trichotomy pengetahuan menjelaskan bahwa ada 

3 (tiga) jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan instrumental 

(herrschafswissem), pengetahuan intelektual (beldungswissen), 

pengetahuan spiritual (erlossungswissem) sebagaimana di tuangkan 

oleh Rich dalam buku nya the knowledge cycle. 

Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep islam yang 

memenuhi proses tadrij dan trichotomy pengetahuan tersebut. Hal 

tersebut di buktikan bahwa konsep investasi selain sebagai 

pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma 

syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, 

oleh karrnanya investasi sangat di anjurkan bagi setiap muslim. 



Konsep investasi dalam ajaran islam diwujudkan dalam bentuk 

nonfinansial berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi yang kuat 

juga tertuang dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut :  

                         

             

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang 

yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak 

yanng lemah, yang mereka khawatir terhadap ( Kesejahteraan) 

mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah 

dan hendak mereka mengucap perkataan yang jujur.” (Q.S An-Nisa 

: 9)  

 

Ayat tersebut mengajurkan untuk berinvestasi dengan 

mempersiapkan generasi yang kuat, baik aspek intelektualitas, fisik, 

maupun aspek keimana sehingga terbentuklah sebuah kepribadian 

yang utuh dengan kapasitas :  

1) Memiliki akidah yang benar  

2) Ibadah dengan cara yang benar  

3) Memiliki akhlak yang mulia  

4) Intelektualitas yang memadai  

5) Mampu untu bekerja / mandiri  

6) Disiplin atas waktu, dan  

7) Bermanfaat bagi orang lain.  

Dengan 7 (tujuh) bekal tersebut diharapkan sebuah generasi, 

sebagai hasil investasi jangka penjang dan dapat menjalani 

kehidupan dengan baik, sejahtera, serta tentram. Islam melarang 

keras penimbunan harta yang dimiliki. Penimbunan adalah orang 



yang mengumpulkan barang-barang dengan menunggu waktu 

naiknya harga-harga barang tersebut, sehingga dia bisa menjualnya 

dengan harga yang tinggi, hingga warga setempat sulit 

menjangkaunya.  

Penimbunan secara mutlak dilarang dan hukumnya haram. 

Karena adanya larangan yang tegas di dalam hadits. Dari Sa‟id bin 

Al-Mushaib dari Ma‟mar bin Abdullah AlAdawi, bahwa 

NabiShalallahu alaihi wasallam bersabda: 

 “Tidaklah menimbun barang kecuali orang yang berdosa”. (HR. 

Muslim). Di dalam hadits tersebut, menunjukkan adanya tuntutan 

untuk meninggalkan penimbunan harta. Hal ini dikarenakan dengan 

menimbun harta akan terjadi istilah orang yang kaya akan semakin 

kaya dan yang miskin akan semakin miskin, oleh karena itu Islam 

menganjurkan kegiatan investasi agar tidak terjadinya penimbunan 

harta. Islam juga sebagai aturan hidup yang mengatur seluruh isi 

kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai cara dan kita untuk 

menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah 

SWT. 

Ada beberapa prinsip dasar transaksi menurut islam dalam 

berinvestasi keuangan :  

1) Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat 

dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi 

yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil  



2) Uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan 

dimana fungsinya sebagai alat pertukaran nilai yang 

menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Adapun 

manfaar atau keuntungan yyang ditimbulkannya berdasarkan 

atas pemakaian barang yang dibeli dengan uang tersebut.  

3) Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian 

atau unsur penipuan disalah satu pihak baik secara sengja 

maupun tidak sengaja  

4) Resiko yang mungkin akan timbul harus dikelola sehingga tidak 

menimbulkan resiko yang besar atau melebihi kemampuan 

menanggung resiko  

5) Dalam islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus 

bersedia menanggung resiko  

6) Menajemen yang diterapkan adalah menajemen islami yang 

tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi 

manusia serta menjaga lestainya lingkungan hidup. Investasi 

merupakan kegiatan bagian dari fikih muamalah, maka berlaku 

kaidah “ hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah 

boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. 

Dalam berinvestasi pun Allah SWT dan Rasul-Nya 

memberikan rambu-rambu pokok yang diikuti oleh setiap muslim 

yang beriman, diantara rambu rambu tersebut adalah sebagai berikut:  

 



1) Terbebas dari unsur riba 

2) Terhindar dari unsur gharar 

3) Terhindar dari unsur judi 

4) Terhindar dari unsur haram 

5) Terhindar dari unsur syubhat 

Kegiatan investasi sebagaimana dijelaskan diatas , memiliki 

manfaat dan dampak yang yang luas bagi perekonomian suatu 

negara. Namun demikian, secara prinsip islam memberikan panduan 

dan batasan yang jelas mengenai mana saja yang boleh dan tidak 

boleh dimasuki investasu. Tidak semua investasi yang diakui hukum 

positif, diakui pula oleh syariat islam. Oleh sebab itu agar investasi 

tidak bertentangan, maka harus memperhatikan dan 

memperhitungkan berbagai aspek , sehingga hasil yang didapat 

sesuai dengan prinsip syariah berikut ini adalah beberapa aspek yang 

harus dimiliki dalam berinvestasi menurut perspektif islam :  

1) Aspek material atau finansial. Artinya suatu bentuk investasi 

hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetetitif 

dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya. 

2) Aspek kehalalan. Artinya suatu bentuk investasi harus terhindar 

dari bidang maupun prosedur yang subhat atau haram. Suatau 

investasi tidak halal hanya akan membawa pelaku kepada 

kesesatan serta sikap dan prilaku destruktif ( darurah) secara 

individu maupun sosial.  



3) Aspek sosial dan lingkungan. Artinya suatu bentuk investasi 

memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan 

sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.  

4) Aspek pengharapan kepada rida allah. Artinya suatu bentuk 

investasi tertentu dipilih adalah dalam rangka mengharapkan 

ridha Allah. 

Prinsip Syariah Pasar Modal Syariah Kegiatan pembiayaan dan 

investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap pemilik usaha 

(emiten) untuk memberdayakan pemilik harta (investor) berharap 

untuk memperoleh manfaat tertentu. Oleh karena itu, kegiatan 

pembiayaan dan investasi keuangan pada dasarnya sama dengan 

pada kegiatan usaha lainnya yaitu dengan prinsip kehalalan dan 

keadilan. Secara umum prinsip tersebut adalah sebagai berikut :  

1) Pembiayaan dan investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau 

kegiatan usaha yang halal, yang kegiatan usaha tersebut adalah 

spesifik dan bermanfaat, sehingga atas manfaat yang timbul 

dilakukan bagi hasil  

2) Uang adalah alat bantu penukaran nilai dan pemilik harta akan 

menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan 

usaha maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang 

yang sama dengan dengan kegiatan pembukuan usaha  



3) Aqad yang terjadi antara pemilik harta ( investor) dengan 

pemilik usaha (emiten), dan tindakan maupun informasi yang di 

berikan pemilik usaha (emiten) serta mekanisme pasar , tidak 

boleh menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan 

kerugian.  

4) Pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (emiten) tidak boleh 

mengambil resiko yang melebihi kemampuan yang dapat 

menimbulkankerugian yang sebenarnya dapat di hindari  

5) Pemilik harta (investor), pemilik usaha (emiten) maupun bursa 

pasar lainya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan 

ganguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi 

penawaran maupun dari segi permintaan.  

Dengan dikembangkannya produk-produk investasi syariah di 

pasar moda indonesia, diharapkan bisa mewujudkan pasar modal 

indonesia menjadi suatu market yang bisa menarik para investor 

yang ingin berinvestasi dengan memperhatikan kesesuaian produk 

dan istrumen yang sejalan dengan kaidah-kaidah islam. Hal ini tidak 

hanya terhadap investor lokal, tetapi yang tidak kalah pentingnya 

adalah hal ini diharapkan bisa memberikan daya tarik tersendiri 

terhadap minat investor dari manca negara. 

P. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berfungsi untuk mendapatkan 

gambaran yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah 



dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang telah 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

1. Muhammad Yahsa Amarullah Asbah 2013, melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Tentang Efek Syariah Terhadap 

Motivasi Berinvestasi di Pasar Modal Syariah ( Studi kasus di Fakultas 

Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang)”. Dalam 

penelitian menggunakan metode regresi linier sederhana dengan variabel 

terikat yaitu motivasi berinvestasi (Y) dan variabel bebas nya 

pengetahuan tentang efek syariah (X). Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan 

mahasiswa teentang efek syariah terhadap motivasi berinvestasi di pasar 

modal syariah.
47

 

2. Rinda Asytuti (2016) The Impact of Religiousity To Preferences of 

Muslim„s Investor In Capital Market. Dari keseluruhan diskusi, 

penelitian menyimpulkan beberapa berikut: (1) Pemahaman agama dan 

iman yang dimiliki oleh Investor syariah Pekalongan cukup baik, yang 

secara luas berarti mereka percaya pilar Iman dan percaya bahwa 

manusia harus mencoba dirinya untuk menentukan nasibnya. Pengaruh 

ideologi rasionalitas seperti pengertian Qadariyah yang dimiliki oleh 

banyak investor. Pekalongan Investor cukup religius, itu terlihat dari 
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mayoritas pelaksana ibadah wajib, puasa, zakat dan masalah properti 

yang dimiliki, termasuk keuntungan dari investasi di pasar modal.
48

 

3. Iqtal Amhalmad, Agus Irianto (2019) Pengaruh Pengetahuan Investasi 

dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Berinvestasi Mahasiswa 

Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengetahuan investasi memiliki 

signifikan berpengaruh terhadap motivasi investasi mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang Ekonomi, 

Universitas Negeri Padang 2) Pengetahuan investasi memiliki signifikan 

berpengaruh terhadap minat investasi mahasiswa Ekonomi Fakultas 

Ekonomi, Negara Universitas Padang 4) Pengetahuan investasi dan 

motivasi investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap minat 

investasi siswa Pendidikan Ekonomi di Negara Universitas Padang.
49

 

4. Rizki Chaerul Pajar (2017) Pengaruh Motivasi Investasi Dan 

Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi Di Pasar Modal Pada 

Mahasiswa FE UNY Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) 

Motivasi investasi berpengaruh terhadap minat berinvestasi di pasar 

modal pada mahasiswa FE UNY, dibuktikan dengan nilai probabilitas 

sebesar 0,000 < 0,05. (2) Pengetahuan investasi berpengaruh terhadap 

minat berinvestasi di pasar modal pada mahasiswa FE UNY dibuktikan 

dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 < 0,05. (3) Motivasi dan 
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pengetahuan investasi secara simultan berpengaruh terhadap minat 

berinvestasi di pasar modal pada mahasiswa FE UNY, dibuktikan 

dengan Fhitung sebesar 227,363 dan probabilitas sebesar 0,000. (4) 

Variabel bebas secara bersama–sama mempengaruhi variabel tidak 

bebas sebesar 82,4% sisanya sebesar 17,6% dipengaruhi oleh variabel 

lainnya.
50

 

5. Masri Situmorang, Andreas, Riska Natariasari (2014) Pengaruh 

Motivasi Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Dengan 

Pemahaman Investasi Dan Usia Sebagai Variabel Moderat. Metode 

pengumpulan data menggunakan kuesioner Hipotesis diuji dengan linier 

berganda regresi dan analisis regresi dimoderasi (MRA). Dan penelitian 

ini membuahkan hasil. Pertama, pengetahuan investasi harus mampu 

memoderasi pengaruh motivasi sosial terhadap minat investasi. Kedua, 

umur telah mampu memoderasi pengaruh motivasi sosial terhadap minat 

investasidi Pasar Saham.
51

 

Berdasaarkan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dengan yang 

penulis lakukan. Perbedaannya yaitu variabel yang digunakan dan objek 

penelitian. Pada penelitian ini menggunakan variabel independen 

Pengetahuan Saham Syariah (X1) Sedangkan variabel dependen nya 

Motivasi Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Syariah (Y) dengan objek 
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penelitian nya yaitu Mahasiswa yang Tergabung Dalam Investasi di Galeri 

Investasi Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

Q. Kerangka pemikiran 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan 

penelitian yang sejenis yang telah dikemukakan diatas, maka variabel terkait 

dalam penelitian ini dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran. Dimana 

kerangka bepikir mempunyai arti suatu pola pemikiran peneliti dalam 

rangka memberikan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti. 

Didalam penelitian ini terdiri dari Pengetahuan Saham Syariah (X) sebagai 

variabel bebas Sedangkan variabel terikatnya adalah Motivasi Mahasiswa 

Berinvestasi di Pasar Modal Syariah (Y).  

Peneliti menuangkan ide atau jalan pemikiran dalam sebuah pemikiran 

penelitian didalam sebuah kerangka berpikir dalam bentuk bagan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Kerangka Pemikiran 

 

 

Pengetahuan Saham 

Syariah (X) 

Perspektif Islam 

Motivasi Berinvestasi 

di Pasar Modal 

Syariah (Y) 

H1 



Dengan keterangan sebagai berikut : 

X  : Varibel Bebas (Pengetahuan Saham Syariah) 

Y   : Variabel Terikat (Motivasi Berinvestasi di Pasar Modal Syariah) 

R. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang 

masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. 

Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap 

masalah yang akan diteliti. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala 

yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Dalam upaya 

pembuktian hipotesis, peneliti dapat saja dengan sengaja menimbulkan atau 

menciptakan suatu gejala. 

Penelitian ini ingin memberikan bukti terdapat pengaruh Pengetahuan 

Saham Syariah (X) terhadap Motivasi Mahasiswa Berinvestasi di Pasar 

Modal Syariah (Y). Sesuai dengan Theory of Planned Behavior, aktivitas 

pembelajaran dalam kaitanya dengan pengetahuan investasi akan 

menyebabkan suatu perubahan minat yang nantinya akan mempengaruhi 

tingkah laku. Pengetahuan investasi merupakan pengetahuan dasar yang 

dimiliki untuk melakukan investasi. ukuran variabel yang digunakan untuk 

pengetahuan investasi adalah pemahaman tentang kondisi berinvestasi, 

pengetahuan dasar penilaian saham, tingkat resiko dan tingkat pengembalian 

(return) investasi.
52

 Pengetahuan investasi di butuhkan oleh calon investor 

maupun para investor agar dapat meminimalisir resiko, mendapatkan 
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keuntungan dalam berinvestasi serta dapat menetukan produk yang tepat 

untuk berinvestasi. Pengetahuan akan hal tersebuat akan memudahkan 

seseorang dalam mengambil keputusan berinvestasi, karena pengetahuan 

merupakan sebuah kekuatan bagi sesorang untuk mampu melakukan sesuatu 

yang di inginkan nya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Muhammad Yahsa 

Amarullah Asbah (2013) Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara pengetahuan mahasiswa teentang efek 

syariah terhadap motivasi berinvestasi di pasar modal syariah.
53

 Masri 

Situmorang, Andreas, Riska Natariasari (2014) Pengaruh Motivasi Terhadap 

Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Dengan Pemahaman Investasi Dan Usia 

Sebagai Variabel Moderat. Dan penelitian ini membuahkan hasil. Pertama, 

pengetahuan investasi harus mampu memoderasi pengaruh motivasi sosial 

terhadap minat investasi. Kedua, umur telah mampu memoderasi pengaruh 

motivasi sosial terhadap minat investasidi Pasar Saham.
54

 Berdasarkan hal 

tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H0  : Pengetahuan Saham Syariah tidak berpengaruh Tehadap 

Motivasi Berinvestasi di Pasar Modal Syariah 

H1  : Pengetahuan Saham Syariah berpengaruh Tehadap Motivasi 

Berinvestasi di Pasar Modal Syariah 
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