
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan suatu tempat atau wadah bertemunya antara para 

penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperdagangkan 

efek dengan instrumen obligasi dan saham. Dalam hal ini pada pasar modal 

penjual yaitu perusahaan yang membutuhkan modal atau biasa disebut dengan 

emiten yang menjual efek-efek di pasar modal. Pembeli (investor) di pasar modal 

adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut pembeli 

menguntungkan (Soemitra, 2015). Adanya pasar modal aktivitas perekonomian 

diharapkan meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi 

perusahaan, sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar 

dan selanjutnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran 

masyarakat luas, dan memberikan alternatif bagi investor dalam mengoptimalkan 

investasi dana yang dimilikinya.  

Pasar modal di Indonesia dua jenis yaitu pasar modal konvensional dan 

syariah. Pasar Modal Syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak 

bertentangan dengan  prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah merupakan 

industri keuangan syariah yang secara khusus diatur oleh direktorat pasar modal 

syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diambil dari https://www.idx.co.id. 

Pasar modal syariah adalah pasar yang aktivitasnya yang berkaitan dengan 

perdagangan efek dan  juga penawaran umum, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya, lembaga serta  profesi yang berkaitan dengan 

efek yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah (Sholihin, 2010). Dalam rangka 

https://www.idx.co.id/
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memfasilitasi kebutuhan umat Islam di Indonesia maka pasar modal syari’ah 

dikembangkan untuk masyarakat yang ingin melakukan investasi pada produk-

produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip dasar syari’ah. Dengan hadirnya 

pasar modal syariah ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan motivasi 

masyarakat untuk berinvestasi. 

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pihak yang mengelola penjualan 

efek di Indonesia dengan terus melakukan upaya-upaya untuk menambah tingkat 

investasi masyarakat di pasar modal. Melalui Bursa Efek Indonesia pemerintah 

mencanangkan suatu program gerakan kampanye yaitu “Yuk Nabung Saham” 

untuk meningkatkan jumlah investor di pasar modal Indonesia. Upaya ini 

dilakukan untuk menambah investor baru yang menyasar ke segmentasi generasi 

muda, seperti pelajar, mahasiswa, dan karyawan usia muda dengan memberikan 

motivasi, mengedukasi dan mengembangkan industri pasar modal.  

Upaya yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia salah satunya yaitu 

dengan menyediakan Galeri Investasi sebagai sarana untuk memperkenalkan 

pasar modal sejak dini kepada dunia akademisi. Galeri Investasi sebagai bukti 

komitmen BEI untuk memperkenalkan pasar modal kepada kalangan akademisi 

khususnya mahasiswa yang menjadi perhatian khusus karena mahasiswa 

merupakan aset dimasa mendatang sebagai penggerak industri keuangan di pasar 

modal.  Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia berkonsep 3 in 1 yang merupakan 

kerja sama antara Bursa Efek Indonesia, Perguruan Tinggi dan Perusahaan 

Sekuritas https://www.idx.co.id. Hadirnya Galeri Investasi BEI di tengah-tengah 

masyarakat diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat untuk seluruh 

kalangan sehingga dalam penyebaran informasi pasar modal dapat tepat sasaran 

https://www.idx.co.id/
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serta dapat memberikan manfaat yang baik, efektif dan optimal bagi mahasiswa, 

investor, pengamat pasar modal serta masyarakat umum  yang ada di daerah dan 

sekitarnya sebagai kepentingan sosialisasi atau pendidikan/edukasi pasar modal 

dan juga untuk kepentingan ekonomis maupun alternatif investasi. Diambil dari 

https://www.idx.co.id.   

Institut Agama Islam Negeri Kendari merupakan salah satu kampus yang 

telah mempunya Galeri Investasi Syariah (GIS) yang terletak di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam. Galeri Investasi Syariah ini dibuka pada tahun 2017. Galeri 

investasi dalam ruanganya dilengkapi dengan berbagai fasilitas yaitu fasilitas 

komputer yang langsung terkoneksi dengan data pada pasar saham sehingga 

mahasiswa atau pengunjung dapat melihat dan memantau pergerakan 

perdagangan saham secara langsung. Di ruangan GIS tersedia pula data dan 

informasi yang diperlukan terkait instrumen pasar modal, serta panduan tentang 

dasar hukum pasar modal baik dalam bentuk Undang-undang maupun peraturan 

yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Hadirnya galeri investasi diharapkan 

bisa menarik lebih banyak kalangan baru dan menambah jumlah investor di pasar 

modal dari kalangan mahasiswa dan lingkungan kampus.  

Tersedianya galeri investasi akses mahasiswa lebih mudah untuk 

mendapatkan informasi tentang pasar modal dan mahasiswa juga dapat membuka 

rekening saham melalui galeri investasi ini. Galeri investasi syariah memiliki 

peran dalam dunia akademisi yaitu sebagai salah satu sarana pembelajaran dengan 

melalui laboratorium pasar modal yang menyediakan real time data untuk belajar 

menganalisa aktivitas perdagangan saham pada pasar modal, yang diharapkan 

https://www.idx.co.id/


 

4 

 

mampu menjadi jembatan dalam menuju penguasaan ilmu pengetahuan serta 

praktiknya di pasar modal.  

Edukasi pasar modal syariah merupakan hal yang cukup penting untuk 

dicanangkan karena dapat bermanfaat dalam meningkatkan jumlah peminat 

investasi agar berinvestasi di pasar modal. Edukasi tentang pasar modal memiliki 

tujuan agar mahasiswa dapat lebih memahami dan mengetahui mengenai pasar 

modal, serta mengetahui pentingnya berinvestasi, mengenal saham sebagai alat 

investasi yang ideal, memahami kendala-kendala dan sekaligus menarik minat 

mahasiswa sebagai calon investor di pasar modal syariah untuk berinvestasi. 

Edukasi mengenai pasar modal bisa dalam bentuk pelatihan seperti mata kuliah 

mengenai investasi dan pasar modal, seminar-seminar investasi, sosialisasi pasar 

modal maupun  melalui galeri investasi.  

Tujuan dan impian kebanyakan orang salah satunya adalah untuk bisa hidup 

mandiri secara finansial. Ada banyak cara untuk mewujudkan hal tersebut dan 

salah satu diantaranya ialah dengan berinvestasi.  Dalam Al-Qur’an memang tidak 

disebutkan secara eksplisit investasi sebagai bagian dari kehidupan bermuamalah, 

namun terdapat panduan mempergunakan harta kita dengan anjuran yang sesuai 

dengan tuntutan syariah sebagai modal usaha. Investasi secara harafiah merupakan 

suatu kegiatan menyimpan uang atau aset yang bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan dengan harapan dapat memberikan lebih besar keuntungan dibanding 

bunga deposito dalam memenuhi tujuan yang ingin dicapai dengan jangka waktu 

yang telah ditetapkan dengan kemampuan modal yang sesuai untuk mendapatkan 

keuntungan yang jauh lebih baik dimasa mendatang. Sehingga kegiatan investasi 

dilakukan sebagai bentuk untuk mempersiapkan kebutuhan masa depan, 
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kebutuhan tidak terduga,  dan untuk menghadapai tantangan dimasa depan yaitu 

laju inflasi yang tinggi.    

Individu yang potensial dalam melakukan investasi yaitu mahasiswa. 

Namun mahasiswa yang mayoritas penghasilannya didapatkan dari kiriman orang 

tua. Dana merupakan kendala utama yang sering terjadi dalam melakukan 

investasi. Meski demikian saat ini di pasar modal syariah melalui Galeri Investasi 

Syariah memberikan kemudahan syarat dan ketentuan dalam pembukaan akun 

investasi yaitu hanya dengan dana awal Rp. 100.000,-  dan menyertakan fotokopi 

KTP, fotokopi buku tabungan serta materai 6 ribu maka sudah dapat membuat 

account. Dengan adanya kemudahan yang diberikan pihak sekuritas tersebut 

diharapkan mampu memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk berinvestasi di 

pasar modal syariah melalui Galeri Investasi Syariah. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti kepada mahasiswa 

yang berinvestasi di pasar modal syariah yang peneliti wawancara, 2 dari 3 

mahasiswa ditemukan bahwa mahasiswa yang berinvestasi di pasar modal syariah 

belum betul-betul memahami akan arti investasi tersebut atau dapat dikatakan 

bahwa mahasiswa tidak memiliki pengetahuan mengenai investasi saat memulai 

untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Sehingga peneliti menilai bahwa 

mahasiswa memiliki faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melakukan 

investasi. (Wawancara dengan Siti Nurhabiba dan Irma Kusuma Wulandari, 26 

November 2019)  

Pasar modal syariah juga merupakan salah satu disiplin ilmu yang dipelajari 

yaitu mata kuliah pasar modal syariah pada program studi Perbankan Syariah 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada semester 5. Dengan berbekal 
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pembelajaran yang didapat selama perkuliahan maka mahasiswa dapat 

menerapkan teori-teori yang telah didapatkan dan dipelajari selama masa 

perkuliahan dengan berupa praktek investasi secara langsung. Mahasiswa dapat 

mulai berinvestasi dibeberapa sektor salah satunya di pasar modal demi memiliki 

kondisi finansial yang lebih baik dimasa mendatang. Sehingga mahasiswa dapat 

secara langsung mengenal dan melakukan praktik investasi yang mana mahasiswa 

tidak hanya mengenal pasar modal berdasarkan teori saja akan tetapi juga dengan 

prakteknya secara nyata.  

Setiap individu yang berinvestasi di pasar modal syariah mempunya latar 

belakang yang berbeda-beda, sehingga motivasi mahasiswa dalam berinvestasi 

juga berbeda-beda pula. Maka berdasarkan latar belakang ditersebut dilakukan 

penelitian dengan judul “Motivasi Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar 

Modal Syariah Melalui Galeri Investasi Syariah IAIN Kendari”. 

1.2 Fokus Masalah 

Dalam penelitian ini fokus penelitian sebagai jembatan peneliti untuk 

mengumpulkan data di lapangan. Fokus dalam penelitian ini adalah motivasi 

mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah melalui galeri investasi 

syariah IAIN Kendari. 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apa yang memotivasi mahasiswa untuk berinvestasi di pasar 

modal syariah melalui Galeri Investasi Syariah IAIN Kendari?  
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2. Bagaimana edukasi tentang investasi di pasar modal syariah yang memotivasi 

mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah melalui Galeri Investasi 

Syariah IAIN Kendari? 

1.4  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunya tujuan yang diharapkan yang sesuai dengan 

permasalahan yang ada. Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi motivasi mahasiswa 

untuk berinvestasi di pasar modal syariah melalui galeri investasi syariah 

IAIN Kendari  

2. Untuk mendeskripsikan edukasi pasar modal syariah terhadap motivasi 

mahasiswa berinvestasi di pasar modal syari’ah melalui galeri investasi 

syariah IAIN Kendari 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

berbagai pihak, diantaranya: 

1. Bagi Peneliti   

a. Sebagai latihan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dalam hal ini 

melakukan penelitian kualitatif guna mendapatkan wawasan pengetahuan 

tentang motivasi mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah 

melalui galeri investasi syariah IAIN Kendari  

b. Memberikan pengalaman tentang dunia investasi di pasar modal syariah serta 

penerapannya di dalam teori ilmu akademis yang dipelajari dengan praktek di 

lapangan. 
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2. Bagi Mahasiswa    

Bagi mahasiswa IAIN Kendari dan mahasiswa secara umum akademisi dan 

para peneliti yang berkeinginan melaksanakan penelitian dan mengangkat 

tema yang sejenis dengan penelitian ini, maka bisa dijadikan sebagai sumber 

informasi data pendukung. 

3. Bagi Galeri Investasi Syariah IAIN Kendari  

Sumbangan ide terkait motivasi mahasiswa dalam berinvestasi di  pasar 

modal syariah untuk kemajuan Galeri Investasi Syariah  sehingga dapat 

meningkatkan motivasi mahasiswa dalam berinvestasi yang diharapkan dapat 

meningkatkan nilai investasi pada pasar modal dan juga dapat meningkatkan 

jumlah investor pada Galeri Investasi Syariah  

4. Bagi Institut 

a. Dapat memperluas hasil-hasil karya penelitian, khususnya yang berkaitan 

dengan berinvestasi di pasar modal syari’ah 

b. Sebagai bahan referensi keilmuan dan memperkaya khazanah ke perpustakaan 

di IAIN Kendari. 

1.6  Definisi Operasional 

Agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran maka dalam 

penelitian ini penulis menuliskan definisi operasional yaitu sebagai berikut: 

1. Motivasi adalah faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang yang 

menggerakkan mengarahkan perilakunya untuk memenuhi tujuan tertentu 

(Hakim, 2014). Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu motivasi yang 

menjadi faktor daya pendorong/penggerak seseorang untuk berinvestasi di 

pasar modal syariah. 
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2. Mahasiswa yaitu sebutan untuk seseorang yang sedang menjalankan masa 

studi atau sedang menempuh pendidikan tinggi pada suatu perguruan 

tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum 

adalah universitas. Mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa yang berinvestasi di pasar modal syariah melalui galeri investasi 

syariah. Diambil dari https://id.wikipedia.org/Mahasiswa. 

3. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana dengan 

harapan memperoleh keuntungan dimasa mendatang (Halim, 2005). Investasi 

dapat dikatakan bahwa suatu aktivitas yang dilakukan dengan cara penundaan 

konsumsi dimasa sekarang dalam jumlah tertentu dan periode tertentu dengan 

tujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dimasa yang akan 

datang yang tentunya diharapkan lebih baik dari pada mengonsumsi pada 

masa sekarang.    

4. Pasar modal syariah merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah (Sholihin, 2010). 

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang menawarkan efek syariah yang 

dijalankan berdasarkan prinsip syariah 

5. Galeri investasi syariah adalah wadah atau tempat yang difasilitasi untuk 

mahasiswa yang ingin berinvestasi di pasar modal syariah  disediakan oleh 

BEI sebagai bentuk komitmen untuk memperkenalkan pasar modal syariah 

sejak dini dikalangan mahasiswa.  

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_tinggi
https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi

