
 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Relevan 

Adapun penelitian yang relevan yang sesuai dengan penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Skripsi karya Irma Susanti (2011) dengan judul Motivasi Masyarakat Dalam 

Berinvestasi Di Reksadana Studi Kasus Pada Nasabah PT.Millenium 

Danatama Indonesia, Semarang tahun 2011. Hasil temuan dalam penelitian 

ini menunjukkan bahwa yang pertama, umumnya pada profil nasabah yang 

berinvestasi memiliki karakter yang berbeda-beda antara satu sama lain di PT. 

Millenium Danatama Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari latar belakang 

budaya yang berbeda dari setiap nasabah seperti Batak, China, Jawa dan lain–

lain. Akan tetapi, semuanya secara umum memiliki kepentingan yang sama 

yakni untuk mendapatkan return dalam investasi. Dan yang kedua, faktor 

yang menjadi motivasi nasabah dalam berinvestasi Reksadana di PT. 

Millenium Danatama Indonesia adalah mendapatkan keuntungan, dalam hal 

ini nasabah memperoleh tambahan penghasilan serta menyimpan dananya 

untuk masa depan serata sistem investasi yang menurut nasabah tidak rumit. 

Pada penelitian relevan ini terdapat persamaan dengan yang peneliti 

lakukan yaitu sama-sama menggunakan variabel motivasi dan investasi. 

Sedangkan perbedaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini adalah 

penelitian ini menggunakan subjek penelitian mahasiswa sedangkan 

penelitian relevan di atas menggunakan subjek penelitian masyarakat.  
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2. Skripsi karya Amelia Handayani (2018) berjudul Pasar Modal Syariah 

Sebagai Sarana Investasi Syariah Studi Kasus Pt Bursa Efek Indonesia Kantor  

Perwakilan Medan. Dengan hasil penelitian yaitu dalam setiap kegiatan 

operasional perdagangannya pada pasar modal syariah telah mengikuti 

ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam syariat Islam yakni 

sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu menggunakan Sistem Online 

Trading Syariah (SOTS) yang mana memiliki spesifikasi tersendiri berbasis 

syariah. Kemudian, penetapan Fatwa DSN MUI telah dilaksanakan dengan 

baik dalam perdagangan saham syariah, hal ini telah benar disampaikan oleh 

Kepala Kantor PT Bursa Efek Indonesia KP Medan. Dan Pasar modal 

Syariah telah benar menjadi sarana investasi syariah, hal ini dapat dilihat dari 

semakin meningkatnya jumlah investor pada pasar modal syariah. Dan 

kenaikan saham syariah yang semakin meningkat, diikuti emiten yang 

semakin mantap untuk menjual sahamnya sebagai saham syariah.    

Persamaan penelitian relevan ini dengan peneliti lakukan adalah 

sama-sama menggunakan variabel investasi dan pasar modal syariah. 

Perbedaannya antara penelitian relevan di atas dengan peneliti lakukan yaitu 

relevan di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana pasar modal syariah 

sebagai sarana investasi syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

peneliti bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi motivasi 

mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal syariah.   

3. Skripsi karya Yuliana Susilowati (2017) berjudul Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Syariah Untuk Berinvestasi  Di 

Pasar Modal Syariah Studi Di IAIN Surakarta. Dengan hasil temuan 
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penelitian yakni ditemukan 12 (Dua belas) kelompok faktor yang 

mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk berinvestasi di pasar modal 

diantaranya : kualitas pelatihan pasar modal, persepsi risiko, persepsi risiko 

keamanan dan fisik, persepsi return, dampak pelatihan pasar modal, 

instruktur pelatihan, persepsi risiko kinerja dan daya beli, persepsi 

keuntungan secara spiritual, fasilitas pelatihan pasar modal, persepsi 

keuntungan materi, persepsi harga, dan modal minimal investasi. 

Berdasarkan penelitian relevan di atas ditemukan persamaan dengan 

yang peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan variabel investasi, dan 

pasar modal syariah serta pada penelitian relevan di atas dan penelitian ini 

sama-sama menggunakan subjek penelitian mahasiswa. Sedangkan perbedaan 

penelitian relevan di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu 

penelitian relevan di atas menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan 

peneliti menggunakan penelitian kualitatif. 

4. Skripsi karya Darumi (2018) berjudul strategi promosi pasar modal syariah 

dalam upaya meningkatkan jumlah investor studi pada kelompok studi pasar 

modal syariah  (KSPM) IAIN Kendari, Kendari tahun 2018. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa strategi promosi di KSPM IAIN Kendari pada Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) sudah sesuai dengan strategi promosi 

syariah. Strategi promosi yang dilakukan oleh KSPM IAIN Kendari yaitu 

dengan mengedukasi mahasiswa, dosen serta masyarakat umum dan civitas 

akademik tentang pasar modal. Strategi yang digunakan adalah dengan cara 

melakukan edukasi, membuat iklan baik di media cetak maupun sosial media 

dilingkup kampus IAIN Kendari maupun di kampus lain yang ada di kota 
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Kendari dalam upaya menambah jumlah investor saham, hal tersebut sudah 

sesuai dengan prosedur promosi dan sudah dijalankan dengan sangat baik  

oleh KSPM IAIN Kendari. Adapun Tinjauan Ekonomi Islam terhadap strategi 

yang diterapkan tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena semua 

anggota lembaga dibekali pengetahuan mengenai pasar modal maupun  

pemahaman tentang saham yang hendak dipromosikan atau dikenalkan 

kepada masyarakat.  

Adapun persamaan pada penelitian relevan ini dengan yang peneliti 

lakukan yaitu sama-sama menggunakan variabel pasar modal syari’ah serta 

sama-sama melakukan penelitian dilingkup galeri investasi syariah IAIN 

Kendari. Sedangkan perbedaan yang ada pada penelitian relevan di atas 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada penelitian relevan di 

atas bertujuan untuk mengetahui strategi promosi yang dilakukan KSPM 

IAIN Kendari, dan tinjauan ekonomi islam terhadap strategi promosi pasar 

modal tersebut. sedangkan penelitian yang peneliti lakukan bertujuan untuk 

mengetahui motivasi mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah 

melalui Galeri Investasi Syariah IAIN Kendari.  

5. Skripsi karya Rafsanjani (2018)  berjudul Analisis Program Yuk Nabung 

Saham Terhadap Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal 

Syariah (Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung). Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode untuk 

menemukan jawaban permasalahan, maka dapat dikemukakan bahwa respon 

mahasiswa  UIN Raden Intan Lampung berminat untuk berinvestasi di Pasar 

Modal Syari’ah. Selain itu juga melalui yuk nabung saham mahasiswa bisa 
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memulai berinvestasi di pasar modal syari’ah dengan dana Rp.100.000 

mahasiswa sudah bisa bertransaksi saham di pasar modal syari’ah. 

Penelitian relevan di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan 

ditemukan beberapa persamaan diantaranya adalah sama-sama menggunakan 

variabel investasi dan pasar modal syariah. Sedangkan perbedaannya terletak 

pada teknik pengumpulan data yang mana penelitian relevan ini 

menggunakan teknik pengumpul data yaitu observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan kuesioner sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti 

tidak menggunakan kuesioner. 

Berdasarkan dari keseluruhan penelitian relevan di atas dapat dikategorikan 

persamaan dan perbedaan secara umum yang ada pada penelitian relevan yang 

telah dipaparkan sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan. Secara 

garis besar persamaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian relevan di 

atas yaitu persamaan penggunaan variabel dan subjek penelitian sedangkan 

perbedaan yang menonjol yang dapat terlihat yaitu tujuan dari penelitian relevan 

di atas dengan tujuan penelitian yang peneliti lakukan.      

2.2  Landasan Teori 

2.2.1 Motivasi 

2.2.1.1 Pengertian Motivasi  

Setiap individu secara alamiah selalu diliputi dengan kebutuhan serta 

sebagian besar kebutuhan tersebut dapat mendorong seorang individu dengan 

cukup kuat untuk melakukan sesuatu pada suatu waktu tertentu pula. Pemenuhan 

kebutuhan selalu berdasarkan motif tertentu untuk memenuhinya. Dengan kata 
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lain, motivasi digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana di dalam diri 

seseorang yang terjadi karena adanya suatu kebutuhan. 

Motivasi merupakan suatu perilaku individu yang menyebabkan, 

menyalurkan dan mendukung perilaku seseorang tersebut, sehingga mau bekerja 

dengan giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal (Hasibuan, 2003). 

Suatu dorongan yang sangat menentukan tingkah laku dan perbuatan manusia 

adalah motivasi. Motif atau motivasi berasal dari kata latin moreve yang 

mengandung arti dorongan dari dalam diri manusia untuk bertindak atau 

berperilaku. Definisi motivasi tidak terlepas dari kata kebutuhan yaitu needs atau 

want. Kebutuhan merupakan sesuatu hal yang potensial di dalam diri manusia 

yang perlu direspon atau ditanggapi (Notoatmodjo, 2009). 

Motivasi berarti merupakan suatu alasan yang menjadi dasar dari sebuah 

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Seseorang dikatakan memiliki motivasi 

tinggi dapat diartikan orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk 

mencapai apa yang diinginkannya dengan mengerjakan pekerjaannya yang 

sekarang. Setiap mahasiswa memiliki dorongan yang kuat untuk berinvestasi, 

dapat dikatakan bahwa semangat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal 

syariah ditentukan oleh motivasi dari mahasiswa tersebut.  

Penelitian ini akan dikaitkan dengan teori kebutuhan dari Abraham H 

Maslow di mana kebutuhan manusia bergantung pada apa yang mereka punya. 

Maslow menyatakan bahwa orang termotivasi karena kebutuhan yang tidak 

terpenuhi berdasarkan urutan kadar kepentingannya dari urutan yang paling 

rendah hingga ke urutan yang lebih tinggi. Maslow mengemukakan bahwa 
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kebutuhan manusia itu dapat dibagi ke dalam lima hierarki kebutuhan, dalam teori 

motivasi yang dikembangkannya yaitu: (Mangkunegara, 2013) 

1) Kebutuhan fisiologis (physiological) yang meliputi kebutuhan akan udara, air, 

makan, dan biologis. Kebutuhan fisiologi ini merupakan suatu kebutuhan 

dasar atau kebutuhan tingkat terendah 

2) Kebutuhan rasa aman (safety) yang meliputi kebutuhan akan perlindungan 

dari ancaman, bahaya, pertentangan dan kebebasan dari rasa takut. Dalam 

berinvestasi kebutuhan ini merupakan perasaan aman terhadap aset yang 

diinvestasikan dan sebagai penjamin untuk masa mendatang.  

3) Kebutuhan Hubungan Sosial (affiliation) yaitu kebutuhan untuk diterima oleh 

kelompok, berafiliasi, berinteraksi dan kebutuhan  untuk mencintai serta 

dicintai. Kebutuhan ini hanya dapat terpenuhi bersama orang lain karena 

hanya orang lainlah yang dapat memenuhinya bukan diri sendiri. Kebutuhan 

sosial ini dapat meningkatkan aktivitas investasi mahasiswa berjalan lebih 

efektif dengan berinteraksi bersama orang lain untuk mendapatkan 

rekomendasi ataupun saran mengenai investasi    

4) Kebutuhan Penghargaan (esteem) yang meliputi kebutuhan untuk dihormati 

dan dihargai orang lain. Mahasiswa akan merasa puas terhadap dirinya sendiri 

jika keputusannya dihargai dan dihormati orang lain dengan cara mendukung 

keputusannya sehingga mahasiswa akan merasa dirinya penting.           

5) Kebutuhan Aktualisasi Diri (self actualization) yaitu kebutuhan untuk 

menggunakan kemampuan, skill, dan potensi untuk berkembang.  Kepuasan 

terhadap diri dengan melakukan hal yang disuka untuk mengembangkan 

potensi yang ada dalam diri sendiri tanpa ada keterkaitan orang lain. 
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Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa motivasi adalah sebuah 

dorongan yang menggerakkan dan mengarahkan seseorang untuk mencapai atau 

memenuhi kebutuhan, keinginan dan tujuannya. Dorongan  ini akan terus-

menerus ada hingga tujuan itu terpenuhi dan menimbulkan rasa puas dalam 

mendapatkannya. Adanya dorongan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan 

berpengaruh pada perilaku seseorang. kebutuhan yang berjenjang yang ingin 

dicapai seseorang yaitu jika kebutuhan pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan 

tingkat kedua akan menjadi yang utama.  Dan selanjutnya bila kebutuhan tingkat 

kedua telah tercapai, maka akan muncul kebutuhan tingkat ketiga dan seterusnya 

sampai kebutuhan tingkat kelima. Dapat dikatakan motivasi muncul karena 

adanya kebutuhan. Sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi menjadi alasan 

mahasiswa dalam memilih untuk berinvestasi di pasar modal syariah. 

2.2.1.2  Motivasi dalam Islam 

Suatu kekuatan penggerak yang dapat membangkitkan aktivitas seorang 

individu dan menimbulkan tingkah laku serta mampu mengarahkan seseorang 

dalam menuju tujuan tertentu adalah motivasi (Shaleh, 2004). Karena pada 

dasarnya motivasi berarti bergerak, gerakan tersebut harus berupa perbaikan diri 

dan mencapai kualitas yang lebih baik sebagai hamba Allah. Tidak sesuai jika 

mencari motivasi untuk hal yang tidak diridhoi Allah dan motivasi seharusnya 

mengarahkan pada suatu hal yang baik (Maguni, 2018).  

Firman Allah swt di dalam al-qur’an surah ar-ra’d ayat ke 13 menjelaskan 

peranan motivasi dalam kehidupan manusia, sebagai berikut: 
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Terjemahannya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka 

menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan 

mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri 

mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap 

suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia. (Qur’an 13:11) 

 

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata motivasi yang paling kuat 

adalah dari diri sendiri yaitu niat, niat untuk mengubah keadaan diri sendiri yang 

mana dikatakan bahwasanya Allah swt tidak akan mengubah keadaan seseorang 

tanpa adanya pergerakan atau usaha dari seseorang sendiri tersebut untuk 

mengubah keadaannya. Sehingga niat dalam motivasi sangat berpengaruh dalam 

gerak-gerik seseorang dalam setiap tindak-tanduknya. Motivasi berperan sangat 

besar dalam mengarahkan seorang individu terhadap perilakunya.  

Menurut Abdul Hamid Mursi menerangkan motivasi dalam perspektif 

ekonomi Islam sebagai berikut:  

1. Motivasi Fisiologis  

Setiap makhluk yang diciptakan Allah swt telah diberikan ciri khusus yang 

berkesesuaian dengan fungsi-fungsinya masing-masing. Motivasi fisiologis 

merupakan ciri-ciri khusus yang penting dalam tabiat penciptaan makhluk Allah 

swt. Adanya kecenderungan yang alamiah yang ada di dalam tubuh manusia 

untuk menjaga keseimbangan secara permanen yang dijelaskan dalam studi-studi 

fisiologis. Akan muncul motivasi untuk melaksanakan kegiatan dengan tujuan 

https://risalahmuslim.id/kamus/malaikat-2
https://risalahmuslim.id/kamus/malaikat-2
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mendapatkan keseimbangan tubuh seperti sebelumnya atau semula jika 

keseimbangan tersebut lenyap. Dalam firman Allah swt pada ayat Al-Qur’an 

menyebutkan mengenai motivasi-motivasi fisiologis yang penting memilki fungsi 

untuk menjaga seseorang dan kelangsungan hidupnya. Misalnya lapar, dahaga dan  

bernafas. Manusia bekerja selain untuk beribadah juga untuk memperoleh uang 

untuk membeli makanan atau memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

2. Motivasi Psikologis atau Sosial 

Motivasi psikologis atau sosial terbagi atas tiga bentuk motivasi yaitu sebagai 

berikut: 

a) Motivasi Kepemilikan 

Motivasi atau dorongan psikologis yang dipelajari seseorang di tengah-tengah 

pertumbuhan sosialnya yaitu disebut dengan motivasi memiliki. Pada tahap 

pertumbuhan dan berkembang kecenderungan seorang individu untuk memiliki. 

Dan juga terus berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan jaminan 

keamanannya untuk masa yang akan datang. 

b) Motivasi Berkompetisi 

Berkompetisi merupakan dorongan psikologis yang diperoleh dengan 

mempelajari lingkungan dan kultur yang tumbuh di dalamnya. Manusia biasa 

berkompetisi dalam ekonomi, keilmuan, kebudayaan, sosial dan sebagainya. Al-

Qur’an menganjurkan agar manusia untuk berkompetisi dalam ketakwaan, amal 

soleh, berpegang pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan.  

c) Motivasi kerja 

Setiap manusia memilki motivasi kerja mayoritas manusia mau bekerja lebih 

giat bila tidak adanya hambatan dalam mewujudkan apa yang diinginkannya. 
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Semakin besarnya peluang seseorang dalam konsistensi tujuan kerjanya maka 

dorongan kerja seseorang lebih kuat  . (Melis, 2019) 

Mencari nafkah adalah bagian dari ibadah yang merupakan motivasi 

kerja dalam Islam. Rahmat (2010) juga mengatakan bahwa motivasi kerja dalam 

Islam bukanlah untuk mengejar hidup hedonis, bukan juga untuk status, apa lagi 

untuk mengejar kekayaan dengan segala cara. Dengan demikian, motivasi kerja 

dalam Islam, bukan hanya memenuhi nafkah semata tetapi sebagai kewajiban 

beribadah kepada Allah setelah ibadah fardu lainnya. Bekerja untuk mencari 

nafkah adalah hal yang istimewa dalam pandangan Islam. Motivasi dalam Islam 

menurut Muwafik Saleh (2009) yaitu : 

a. Niat baik dan benar ( mengharap ridho Allah SWT). 

Bila bekerja dengan niat hanya semata-mata agar menghasilkan gaji maka 

hanya itu yang dapat dihasilkan. bila niat bekerja sekaligus untuk menambah 

simpanan akhirat, menambah harta halal, serta menafkahi keluarga, tentu akan 

mendapat sebagaimana yang diniatkan. Karena niat merupakan suatu hal yang 

menentukan arah pekerjaan seseorang.  

b. Takwa  

Taat melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Orang yang 

bertakwa dalam bekerja adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap 

segala tugas yang diamanahkan. 

c. Ikhlas  

Ikhlas adalah syarat kunci diterimanya amal perbuatan manusia disisi Allah 

swt, suatu kegiatan atau aktivitas termasuk kerja jika dilakukan dengan ikhlas 

maka akan mendatangkan rahmat dari Allah swt. 
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  Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat diartikan bahwa motivasi 

itu sendiri dalam Islam sangat terkait dengan masalah niat. Sesungguhnya 

motivasi itu mengarahkan pada suatu tujuan. Islam  memandang serius mengenai 

niat. Manusia sebagai hamba Allah swt selayaknya memiliki niat yang 

memotivasi untuk terus berusaha memperbaiki diri dan memperoleh kualitas 

hidup yang lebih baik dengan melakukan kegiatan atau pergerakan yaitu dengan 

investasi, dengan berinvestasi maka seseorang sejatinya telah melakukan usaha 

atau bergerak untuk melakukan perbaikan diri dalam hal kualitas hidupnya artinya 

dengan berinvestasi maka seseorang dapat dikatakan telah berusaha untuk 

mengubah keadaan dirinya dimasa yang akan datang. 

2.2.1.3 Macam-macam Motivasi 

Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan. 

Secara umum motivasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik 

(dalam) dan motivasi ekstrinsik (luar) : 

a) Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri 

seseorang individu. Lebih lanjut Alisuf Sabri menambahkan tentang pengertian 

motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang erat hubungannya dengan tujuan belajar 

seperti ingin memahami dan menguasai suatu konsep, ingin memperoleh 

pengetahuan, ingin memperoleh kemampuan dan sebagainya. Menurut perspektif 

kognitif, motivasi intrinsik inilah yang lebih berpengaruh bagi indi vidu karena 

lebih murni dan awet serta tidak bergantung pada dorongan atau pengaruh orang 

lain  (Djamarah, 2008). 
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Baik karena adanya pengetahuan akan potensi diri yang dimiliki ataupun 

suatu kebutuhan maka motivasi intrinsik dibutuhkan. Bekal inilah yang menjadi 

salah satu pendorong individu untuk memulai melakukan aktivitas investasinya 

dengan tidak bergantung pada pengaruh orang lain yang sewaktu-waktu akan 

hilang. 

b) Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang berasal dari luar diri 

seseorang individu. Motivasi ini butuhkan jika seseorang individu dalam 

tindakannya tidak memiliki dorongan dari dalam dirinya sendiri. Jika seseorang 

yang tindakannya tidak memiliki dorongan dari dalam dirinya sendiri, dorongan 

dari luar dirinya merupakan motivasi ekstrinsik yang sangat diharapkan. Oleh 

karena itu, motivasi ekstrinsik diperlukan jika motivasi intrinsik tidak ada dalam 

dirinya (Djamarah, 2008). 

Motivasi ekstrinsik bisa diberikan oleh orang tua, guru, teman dan lainnya. 

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang sangat penting dalam mendorong individu 

untuk melakukan kegiatan investasi, motivasi ekstrinsik juga dibutuhkan untuk 

lebih memantapkan motivasi yang ada dalam diri individu. 

2.2.1.4 Faktor-Faktor Motivasi Berinvestasi 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Irma Susanti (2011), ada 

beberapa faktor-faktor yang memotivasi seseorang dalam berinvestasi yang 

dikategorikan dalam beberapa faktor utama yaitu sebagai berikut: 

a) Keuntungan 

Keuntungan merupakan faktor utama seseorang untuk berinvestasi. Setiap 

orang yang berinvestasi pasti menginginkan untuk memperoleh keuntungan lebih 
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di mana tujuan inilah yang disebut sebagai motif ekonomi. Keuntungan yang 

diraih dalam berinvestasi bergantung pada modal awal yang disetorkan (Susanti, 

2011). 

b) Hubungan Sosial 

Dalam berinvestasi, umumnya seseorang mencari informasi terlebih dahulu 

kepada teman dan keluarga sehingga secara tidak langsung terdapat juga pengaruh 

teman dan keluarga untuk mendorong seseorang berinvestasi. Selain itu, 

keinginan berinvestasi juga didasari oleh keinginan untuk meraih keuntungan dan 

bukan untuk gengsi semata. (Susanti, 2011). 

c) Keluarga  

Pada dasarnya siapapun boleh berinvestasi baik sudah berkeluarga maupun 

belum berkeluarga, dari hasil penelitian yang telah dilakukan Susanti, faktor 

keluarga sangat mendukung dalam berinvestasi dan memiliki pengaruh tersendiri. 

d) Kepercayaan atau Rasa Aman 

Hasil penelitian Susanti menjelaskan bahwa faktor yang memotivasi 

seseorang dalam berinvestasi termaksut juga faktor kepercayaan yang mana faktor 

kepercayaan menjadi faktor yang memotivasi seseorang untuk berinvestasi, hal ini 

dikarenakan seseorang membutuhkan rasa aman terhadap aset yang diinvestasikan 

(Susanti, 2011) . 

e) Minat 

Minat sebagai salah satu faktor yang memotivasi seseorang untuk 

berinvestasi. Ini dikarenakan minat adalah salah satu aspek psikologi yang 

mempunyai pengaruh cukup besar terhadap sikap keputusan yang akan dilakukan 

dan minat juga merupakan sumber motivasi yang akan mengarahkan seseorang 
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dalam melakukan apa yang hendak mereka lakukan (Susila dan Fatchurrahman 

2014). 

2.2.2 Investasi 

2.2.2.1 Pengertian Investasi 

Investasi secara harafiah merupakan tindakan menyimpan sejumlah uang 

atau dana yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan dapat 

lebih besar dibanding dengan bunga deposito dalam memenuhi tujuan yang ingin 

dicapai tersebut memerlukan jangak waktu yang telah ditetapkan serta sesuai 

dengan kemampuan modal dalam memperoleh keuntungan (return) yang lebih 

baik pada masa depan. 

Wibowo mendefinisikan investasi “investasi yaitu suatu keinginan tentang 

bagaimana cara menggunakan sebagaian dana yang ada atau sumber daya yang 

dimiliki untuk memperoleh keuntungan yang besar dimasa depan” (Suyanti dan 

Hadi, 2019, h. 108). 

Menurut pandangan Islam investassi dapat dikatagorikan sebagai salah 

satu kegiatan bermuamalah atau jual beli dan menurut kacamata fiqih muamalah 

itu adalah mubah (boleh). Seluruh kegiatan dalam pola hubungan antara manusia 

pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali yang jelas ada larangannya (haram). 

Investasi secara syari’ah merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam, yang 

dapat dibuktikan dengan konsep investasi (Yuliana, 2010). 

Kegiatan investasi memiliki dasar prinsip yang sama dengan kegiatan 

usaha lainnya yaitu memelihara prinsip kehalalan dan keadilan dengan harapan 

untuk mendapatkan manfaat tertentu dari kegiatan investasi tersebut. Investasi 

sangat di anjurkan bagi muslim dengan berinvestasi menggunakan norma syari’ah 
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yang merupakan sebuah dari ilmu dan amal, oleh karna itu investasi dianjurkan 

dalam Islam (Malik, 2017). Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT di 

dalam Al-qur’an Surat Al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut: 

                         

          

Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qur’an 

59:18) 

 

Berdasarkan ayat di atas, dari penafsiran hendaklah setiap diri 

memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) yaitu 

dengan melaksanakan amal sholeh sejak dini sebagai bentuk bekal diakhirat 

nantinya hal ini merupakan kegiatan investasi akhirat 

2.2.2.2 Bentuk-Bentuk Investasi 

Bentuk investasi yang dapat dijadikan sebagai sarana investasi sangatlah 

beragam. Yang memiliki ciri-ciri tertentu serta kandungan risiko dan keuntungan 

atau return yang berbeda-beda pula. Investor dapat menentukan sendiri bentuk 

investasi mana yang diinginkan dan menurut investor dapat memenuhi 

keinginannya untuk berinvestasi. Adapun bentuk-bentuk investasi yaitu: 

a) Real Investment 

Yaitu investasi nyata (real investment) secara umum melibatkan asset 

berwujud, seperti tanah, mesin- mesin atau pabrik 

b) Financial Investment  

Investasi keuangan (finanacial investment) secara umum melibatkan asset 

kontrak tertulis, seperti saham biasa (common stock) dan obligasi (bond) 

(Fahmi & Hadi, 2009, h.7).  
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Terdapat beberapa perbedaan investasi yang mendasar pada investasi real 

investment dan financial investment yaitu pada tingkat kelikuiditasannya yang 

mana  pada investasi keuangan atau financial investment karena dapat dengan 

mudah diperjual belikan tanpa adanya keterikatan waktu maka dapat lebih mudah 

untuk dicairkan sedangkan pada real investment karena terbentur pada komitmen 

jangka panjang antara investor dengan perusahaan sehingga cenderung dicairkan 

lebih sulit. 

2.2.2.3 Return Investasi 

Menurut Tandelilin “Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi 

investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor 

menanggung  resiko atas investasi yang dilakukannya” (Subhan, 2019, h. 28). 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari suatu investasi atau dapat dikatakan 

keuntungan yang dinikmati investor atas investasi saham yang dilakukannya 

(Jogiyanto, 2009). Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

return adalah suatu imbalan berupa tingkat pengembalian yang diperoleh pada 

hasil investasi. Pada konteksnya return investasi dapat di bedakan menjadi dua 

yaitu: 

a) Return realisasian  

Return realisasian merupakan return yang telah terjadi yang dihitung 

berdasarkan historis. 

b) Return ekspetasian 

Return ekspetasian merupakan return atau keuntungan yang diharapkan akan 

terjadi atau diperoleh dimasa depan nantinya oleh investor. 
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Karena return ekspetasian  merupakan return yang diharapkan dimasa yang 

akan datang dari investasi yang dilakukan maka return ekspektasian adalah return 

yang jauh lebih penting dari return realisasian. Return atau keuntungan 

merupakan hasil yang paling diinginkan investor terutama keuntungan yang 

tinggi. Dapat dikatakan bahwa return merupakan salah satu faktor yang 

memotivasi seseorang untuk berinvestasi.  

2.2.2.4 Risiko Investasi  

Pada saat berinvestasi, terdapat unsur risiko. Dalam hal ini risiko dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu:   

a) Risikio sistematis (sytematic risk) merupakan risiko yang tidak dapat 

dihilangkan dengan melakukan diservisikasi, karena fluktuasi risiko ini 

dipengaruhi oleh fakto-faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar secara 

keseluruhan. 

b) Risiko tidak sistematis (unsystematicrisk) merupakan risiko yang dapat 

dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena risiko ini hanya ada 

dalam satu perusahaan atau industri tertentu (Kusmawati, 2011, h.5). 

 

2.2.3 Pasar Modal Syariah 

2.2.3.1 Pengertian Pasar Modal Syariah  

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme 

kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan 

mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.  

Pasar modal syari’ah merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, 

serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek menjalankan kegiatan 

sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah Islam (Sutedi, 2011). 
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Berdasarkan dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pasar modal 

syariah yaitu pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syari’ah dalam 

kegiatan transaksinya yang berkaitan dengan perdagangan efek. 

2.2.3.2  Prinsip Pasar Modal Syariah 

Prinsip-prinsip umum ekonomi Islam yang sesuai dengan prinsip syariah 

dalam jenis pasar modal dan transaksinya. Secara umum penyebab terjadinya 

suatu transaksi dan implikasinya di pasar modal syariah terlarang adalah sebagai 

berikut ini:  

a) Prinsip larangan bertransaksi pada objek yang haram 

Sebuah transaksi dilarang kerena objek (barang dan/atau jasa) yang 

ditransaksikan juga dilarang. Misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan 

sebagainya. Jadi, minuman keras walaupun akad dalam jual belinya sah namun 

dalam transaksi jual beli minuman keras adalah haram. Dengan demikian, bila ada 

efek yang merupakan representasi dari barang/jasa yang dilarang maka efek 

tersebut termaksud dalam kategori yang dilarang (Parno, 2013). 

b) Prinsip larangan melakukan kegiatan yang mengandung riba 

Dalam memilih dan menentukan berbagai jenis instrumen pada pasar modal 

yang sesuai dengan prinsip Islam maka prinsip ini dipilih sebagai dasar awal. Riba 

secara etimologi berarti tumbuh dan bertambah. Riba dilarang karena termasuk 

dalam kategori mengambil atau memperoleh harta dengan cara tidak benar (Parno, 

2013). Ayat berikut melarang riba dengan lebih jelas dan tegas: 
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Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu 

memakan dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah 

supaya kamu mendapat keberuntungan. (Qur’an 3:130) 

 

Segala jenis instrumen pasar modal yang dikenal dengan nama sekuritas 

atau efek tersebut sepanjang menawarkan predetermined fixed- income 

(penentuan pendapatan yang berjumlah pasti di muka) sudah jelas tidak 

diperbolehkan dalam syariat Islam, dan terutama bila dalam suatu jumlah 

pendapatan tersebut ditentukan pada besarnya instrumen yang dimiliki, karena 

masuk dalam kategori riba yang diharamkan dalam Islam. 

c) Prinsip larangan melakukan kegiatan yang mengandung gharar (risiko) dan 

maysir (judi) 

Para ulama fiqh memilki kesepakatan bahwasanya semua transaksi yang 

mengandung unsur ghahar dan maysir dilarang. Gharar berarti keraguan, tipuan 

dan atau tindakan yang memilki tujuan untuk merugikan pihak lain. Adanya unsur 

judi atau gambling sangat berkaitan erat dengan gharar. Sebagai akibat dari hasil 

suatu permainan yang mana dalam permainan tersebut salah satu pihak harus 

menanggung beban pihak lainnya ini didefinisikan sebagai perjudian. Suatu 

bentuk perdagangan perjuadian yang berdasarkan semata-mata pada spekulasi 

yang melibatkan ketidakpastian dan risiko merupakan hal yang dilarang dalam 

Islam. Dasar hukum yang diambil dari Alquran berkaitan dengan gharar dan 

maysir adalah Alquran Surat Al-Maidah ayat 90. 
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Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) 

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 

adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan- perbuatan 

itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Qur’an 5:90) 

 

Transaksi yang terjadi pada pasar modal syariah tidak ada pihak yang di 

dzalimi, tidak ada unsur pemaksaan, dan harus berdasarkan atas dasar suka sama 

suka. Tidak ada unsur riba, tidak bersifat spekulatif atau judi dan semua transaksi 

harus transparan.  

Fatwa DSN Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang 

Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip syariah Di Bidang Pasar 

Modal (Dewan Syariah Nasional, 2003). Adapun suatu kriteria produk-produk 

investasi yang sesuai dengan ajaran Islam telah ditentukan. Pada intinya, kriteria 

dari produk investasi tersebut harus memenuhi syarat, antara lain: 

1) Jenis Usaha, Produk barang dan jasa yang diterbitkan serta cara pengelolaan 

perusahaan emiten tidak merupakan usaha yang dilarang oleh prinsip-prinsip 

syariah, antara lain:  

a. Usaha perjudian atau permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang 

dilarang.  

b. Lembaga Keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi 

konvensional.   

c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman haram.  
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d. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang/jasa yang merusak moral dan 

bersifat mudharat. 

2) Jenis transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian, serta tidak 

diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur :  

a. Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu  

b. Bai’al-ma’dum. Artinya, melakukan penjualan atas barang (Efek syariah) 

yang belum dimiliki (short selling).  

c. Insider trading, memakai informasi orang untuk memperoleh keuntungan 

atas transaksi yang dilarang.  

d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan. 

e. Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas 

pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah 

tersebut.  

f. Penimbunan (Ihtikar), yaitu melakukan pembelian atau dan mengumpulkan 

suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah, dengan 

tujuan memengaruhi pihak lain (Dewan Syariah Nasional). 

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas maka terdapat karakteristik 

tersendiri dalam melakukan investasi syariah, termasuk juga disektor pasar modal. 

Batasan tersebut adalah berupa kesesuaian suatu produk investasi atas prinsip-

prinsip ajaran Islam. Kegiatan investasi yang sesuai syariah dalam produk-produk 

investasi di Pasar Modal Indonesia di mana ketentuan tersebut dituangkan ke 

dalam Fatwa MUI tentang. 
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2.2.3.3  Fungsi Pasar Modal syariah 

Pasar modal syariah melengkapi fungsi dari bank syariah sebagai lembaga 

intermeodiasi yang juga mempertimbangkan manfaat dari investasi yang 

ditawarkan oleh bank syariah sebagai dasar mengukur imbal hasil dan risiko 

portofolio investasi lainnya (Soemitra, 2015). Adapun fungsi keberadaan pasar 

modal syariah adalah sebagai berikut:  

a) Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan 

memperoleh bagian keuntungan dan risikonya (profit and loss sharing).  

b) Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapat 

likuiditas 

c) Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun 

dan mengembangkan nilai produksinya.  

d) Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan 

bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham (Sudarsono, 2013). 

Secara teoritis pasar modal menjalankan dua fungsi simultan, yaitu fungsi 

intermediasi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi intermediasi ekonomi 

dijalankan dengan mewujudkan pertemuan pihak yang memiliki kelebihan dana 

dengan pihak yang memerlukan dana. Pasar modal syariah sebagai sarana bagi 

pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana 

dari masyarakat pemodal (investor). Adapun fungsi keuangan pasar modal 

dilaksanakan dengan memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk 

memperoleh bagi hasil melalui investasi (Soemitra, 2015). 

Pasar modal yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan investasi 

merupakan salah satu motor penggerak roda perekonomian agar negara dapat 
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mendorong perkembangan ekonominya. Dalam hal ini investasi dapat mengurangi 

tekanan inflasi yang ada dalam suatu negara, dan akan berdampak positif bagi 

perekonomian negara. 

2.2.3.4  Instrumen Pasar Modal Syariah   

Instrumen di pasar modal yaitu seluruh surat-surat berharga (securities) 

yang diperdagangkan di bursa efek. Instrumen pasar modal ini umumnya bersifat 

jangka panjang. Adapun instrumen-instrumen pasar modal berbasis syariah yang 

telah terbit sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut: 

1) Saham Syariah 

Saham adalah surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang 

melakukan penawaran umum (go public) dalam nominal atau presentase tertentu 

(Huda, 2018). Saham syariah merupakan suatu bentuk saham biasa yang memiliki 

khusus karakteristik tertentu dengan berupa kontrol ketat dalam hal kehalalan 

ruang lingkup kegiatan usaha. Saham syariah dimasukkan di dalam perhitungan 

JII merupakan index yang dikeluarkan oleh PT. Bursa Efek Indonesia yang 

merupakan subjek dari Index Harga Saham Gabungan (Yuliana, 2010). Saham 

yang masuk ke dalam Indeks Syariah merupakan perusahaan yang kegiatan 

usahanya tidak bertentangan dengan syariat Islam seperti usaha perjudian dan 

permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang (Huda, 2008). 

Jakarta Islamic Index (JII) dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolak 

ukur untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah. 

Melalui indeks ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk 

mengembangkan investasi dalam ekuiti secara syariah. JII terdiri dari 30 jenis 

saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan syariat Islam. 
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Penerbitan efek syariah berbentuk saham oleh emiten atau perusahaan publik yang 

menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Emiten atau perusahaan 

publik yang melakukan penerbitan efek syariah berupa saham wajib mengikuti 

ketentuan umum pengajuan pernyataan pendaftaran atau pedoman mengenai 

bentuk dan isi pernyataan pendaftaran perusahaan publik dan serta ketentuan 

tentang penawaran umum yang terkait lainnya yang diatur oleh Bapepam LK dan 

mengungkapkan informasi tambahan dalam prospektus bahwa kegiatan usaha 

serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah di 

pasar modal (Soemitra, 2015). 

Proses pemilihan saham yang masuk dalam JII, Bursa Efek Indonesia 

melakukan tahap pemilihan dengan juga mempertimbangkan dari segi aspek 

likuiditas dan kondisi keuangan perusahaan atau emiten, yaitu sebagai berikut : 

a) Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk 

dalam 10 kapitalisasi besar).  

b) Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun 

berakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 

90%.  

c) Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan rata-rata 

kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama satu tahun terakhir.  

d) Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai 

perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.  
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e) Pengkajian ulang akan dilakukan 6 bulan sekali dengan penentuan komponen 

indeks pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan 

perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitoring secara terus-menerus 

berdasarkan data-data publik yang tersedia (Soemitra, 2015). 

Saham ditinjau dari prinsip ekonomi Islam merupakan konsep yang 

memiliki banyak persamaan dengan syirkah. Syirkah atau al-musyarakah adalah 

akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana 

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa 

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Jika 

ditinjau dari berbagai bentuk syirkah, maka saham adalah bentuk syirkah 'inan, di 

mana masing-masing pihak memasukkan dana sebagai penyertaan modal dan 

pemilik yang jumlahnya tidak harus sama. 

Di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, 

harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. 

Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas 

saham tersebut. Harga saham terbentuk oleh permintaan dan penawaran atau biasa 

disebut dengan supply dan demand atas saham tersebut. Permintaan dan 

penawaran tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya 

spesifik atas saham tersebut (kinerja perusahaan dan industri di mana perusahaan 

tersebut bergerak) maupun faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga 

(interest rate), inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor non ekonomi seperti kondisi 

sosial dan politik, dan faktor lainnya (Soemitra, 2015). 
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2) Obligasi Syariah (Sukuk) 

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002, 

“Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip 

syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syari’ah yang 

mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi 

Syari’ah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi 

pada saat jatuh tempo (Huda, 2008). Dengan demikian, pemegang obligasi syariah 

akan mendapatkan keuntungan bukan dalam bentuk bunga melainkan dalam 

bentuk bagi hasil/ margin/fee. 

Obligasi syariah atau sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti 

kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak 

terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai 

manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. 

Beberapa syarat dalam penerbitan obligasi syariah harus dipenuhi yaitu 

diantaranya: 

a. Halal dalam aktivitas utama, tidak bertentangan dengan substansi Fatwa 

No.20/DSN-MUI/IV/2001. Diantaranya jenis usaha yang kegiatannya 

memilki pertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam dalam fatwa 

dijelaskan: usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau 

perdagangan yang dilarang, usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) 

termasuk perbankan dan asuransi konvensional, usaha yang memproduksi 

ataupun mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman 

haram, usaha yang memproduksi ataupun mendistribusi serta menyediakan 

barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.  
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b. Peringkat investment grade diantaranya yaitu memiliki fundamental usaha 

yang kuat, memiliki fundamental keuangan yang kuat, memiliki citra yang 

baik bagi publik.  

c. Keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen JII (Soemitra, 2015). 

3) Reksadana Syariah 

Reksadana merupakan sebuah tempat penghimpunan dana dari pemodal 

yang kemudian dikelola dengan diinvestasikan oleh manager investasi ke dalam 

portofolio efek. Istilah diinvestasikan ke dalam portofolio efek memilki arti 

bahwa dalam wadah atau tempat tersebut dana yang dikumpulkan kemudian 

diinvestasikan dalam bentuk surat berharga seperti saham, obligasi, surat 

pengakuan hutang, surat berharga komersial, tanda bukti hutang. Suatu pihak 

yang usahanya berkegiatan dalam pengelolaan portofolio efek yang biasanya 

berbentuk perusahaan dikatakan sebagai manager investasi (Parno, 2013).  

Reksadana Syari’ah merupakan reksadana yang dalam akadnya antara 

pemodal dengan manajer investasi,  begitu pula pengelola dana investasi sebagai 

wakil shahib al-mal, mau pun antara manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal 

dengan pengguna investasi dijalankan atau dioperasikan berdasarkan ketentuan 

serta prinsip syari’ah Islam, (Nurlita, 2014).  

Manajer investasi dengan akad wakalah, akan menjadi wakil dari investor 

untuk kepentingan dan atas nama investor. Reksadana syariah dalam hal ini 

menggunakan aqad mudharabah sebagai mudharib yang mengelola harta milik 

bersama dari para investor yang bertindak selaku shahibul-maal. Kemudian dana 

investor tersebut ditempatkan kembali pada kegiatan emiten lewat pembelian 

instrumen pasar modal yang sesuai dengan ketentuan syariah.   reksadana syariah 
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akan menempatkan kembali dana tersebut dalam kegiatan emiten melalui 

pembelian instrumen pasar modal yang sesuai syariah. Disebabkan reksadana 

syariah bukanlah pihak mudharib yang secara murni menjalankan dana tersebut 

ke sektor rill Hubungan maka hubungan tersebut dipahami sebagai ikatan 

mudharabah bertingkat. Reksadana syariah dapat mengambil bentuk reksadana 

yang berbentuk terbuka maupun tertutup.  

Mengikut pada prinsip syariah kedua situasi tersebut maka dengan 

langsung ataupun secara tidak langsung manager investasi dapat memberikan 

jasanya pada investor yang berkeinginan berinvestasi. Karenanya manager 

investasi memahami serta dapat juga melakukan kegiatan mengelola investasi 

sesuai dengan prinsip syariah (Soemitra, 2015). Maka dalam hal ini manager 

investasi membutuhkan panduan berupa ketentuan tentang hal-hal yang perlu 

dipenuhi sehingga dalam aktivitasnya maupun  dalam hasilnya tidak melanggar 

prinsip dalam Islam, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan gharar dan 

maysir.  

2.2.3.5  Pihak-Pihak Yang Terlibat Di Pasar Modal 

a.  Emiten 

Emiten adalah badan usaha (perseroan terbatas) yang menerbitkan saham 

untuk menambah modal atau menerbitkan obligasi untuk mendapatkan pinjaman 

kepada para investor di Bursa efek.  Yang terdiri atas perusahaan publik dan 

reksadana (Sutedi, 2011). 

b.  BAPEPAM 

BAPEPAM atau badan pengawas pasar modal . Suatu lembaga yang bertugas 

mengawasi pasar modal yang dibentuk oleh pemerintah yaitu BAPEPAM. Dalam 
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penerbitan sekuritas,baik saham ataupun obligasi sebuah perusahaan wajib 

mendapatkan izin oleh BAPEPAM. Selain itu BAPEPAM juga memilki hak atas 

setiap pelanggaran peraturan dan perundang-undangan yang dilakukan pihak yang 

bersangkutan dengan pasar modal dalam penerbitan suatu aturan untuk 

menegakkan hukum. 

c.  Lembaga Kliring dan Penjamin (LKP) 

Lembaga Kliring dan Penjamin merupakan pihak yang menyediakan jas 

kliring dan penjamin penyelesaian transaksi bursa. Didirikan dengan tujuan 

menyediakan jasa kliring dan penjamin penyelesaian transaksi bursa yang teratur, 

wajar, dan efisien. Yang dapat menjadi pemegang saham kliring dan penjamin 

adalah bursa efek, perusahaan efek, biro administrasi efek, bank custodian, atau 

pihak lain atas persetujuan Bapepam. Lembaga yang menjalankan fungsi 

Lembaga kliring dan penjamin di Indonesia adalah PT KPEI didirikan 

berdasarkan UU Pasar Modal Indonesia tahin 1995 untuk menyediakan jasa 

kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan 

efisien 

d.  Bursa efek  

Bursa efek merupakan wadah terselenggaranya aktivitas perdagangan efek 

pasar modal yang didirikan oleh suatu badan usaha. Bursa diharapkan mampu 

menciptakan kondisi yang dapat mendorong berkembangnya perusahaan 

sekuritas. Pada akhirnya, keadaan tersebut dapat menarik minat para pemodal 

dengan berinvestasi secara aman, tertib, dan murah di pasar modal. 
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e. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)   

Lembaga pasar modal yang melaksanakan fungsinya sebagai Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) yakni PT KSEI (PT Kustodian Sentral Efek 

Indonesia). LPP memilki tugas antara lain sebagai berikut:  

1) Kewajiban dalam menetapkan peraturan tentang jasa Kustodian sentral dan 

jasa penyelesaian transaksi efek, termasuk ketentuan mengenai biaya 

pemakain jasa.  

2) Mengamankan pemindah tangan efek.  

3) Menyelesaikan settlemen. 

f. Profesi Penunjang   

Profesi penunjang pasar modal ikut serta pada pengembangan pasar modal. 

Membantu emiten dalam proses go-public dan memenuhi persyaratan yang 

mengenai keterbukaan terus menerus merupakan tanggung jawab yang utama dari 

profesi penunjang di pasar modal.  

g. Investor  

Investor merupakan pihak yang menanamkan modalnya dalam bentuk efek 

di bursa dengan membeli atau menjual kembali efek tersebut. Pengelola pasar 

modal harus berusaha menarik banyak investor sehingga perdagangan di bursa 

semakin bergairah. 

h. Dewan Syariah Nasional 

Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan fatwa-fatwa sehubungan 

dengan kegiatan emisi, perdagangan, pengelolaan portofolio efek-efek syariah dan 

kegiatan lain yang berhubungan dengan efek syariah (Sutedi, 2011). Dalam 

kegiatan pasar modal syariah selain pihak yang di atas, terdapat Dewan Pengawas 



 

41 

 

Syariah (DSN) yang berfungsi sebagai pusat referensi atas semua aspek-aspek 

syariah yang ada dalam kegiatan pasar modal syariah. Maka dari itu semua 

lembaga keuangan syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

sebagai perpanjangan tangan Dewan Syariah Nasional. 

2.2.3.6 Edukasi Atau Pelatihan Pasar Modal Syariah 

“Edukasi atau disebut juga dengan pendidikan merupakan segala upaya 

yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau 

masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku 

pendidikan” (Al Umar, 2019, h. 133). 

Edukasi pasar modal ialah salah satu program pelatihan pasar modal yang 

dilaksanakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bekerjsama dengan KSEI 

(PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan KPEI (PT Kliring Penjaminan Efek 

Indonesia) (Merawati, 2015). Manfaat dari pelatihan tersebut dapat memberi 

pengetahuan serta pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat umum tentang 

investasi di pasar modal, bukan hanya secara umum akan tetapi juga memberikan 

pemahaman secara teknis tentang investasi.  

Tercapainya tujuan suatu pelatihan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

kualitas materi, ketepatan metode pelatihan, kualitas instruktur pelatihan, 

kuantitas pelatihan, dan dampak pelatihan (Leonando, 2013).  Kualitas pelatihan 

memiliki peran yang sangat baik dan penting bagi efektivitas pelatihan. Indikator 

yang digunakan pada pelatihan adalah:   

a) Kualitas materi, Semua ciri dan karakteristik pada sebuah materi dalam hal 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan.  

b) Ketetapan model pelatihan, suatu ketetapan model pelatihan yang digunakan. 
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c) Kuantitas instruktur pelatihan, jumlah pelatihan yang sudah pernah diikuti  

d) Dampak pelatihan, hasil pembelajaran berupa hasil yang positif atau negatif 

(Susilowati, 2017). 

Minat seorang individu dalam berinvestasi dapat terpengaruh dari sebuah 

pelatihan pasar modal. Edukasi dipercaya dapat membantu dalam meningkatkan 

pemahaman seseorang tentang investasi dengan bertambahnya pemahaman 

seseorang tentang investasi maka minat berinvestasi seorang individu pun akan 

meningkat pula pada pasar modal (Tandio, 2016). Dengan adanya pelatihan pasar 

modal menimbulkan dampak dari pelatihan tersebut dengan materi pelatihan yang 

mudah dipahami dan dimengerti maka dapat meningkatkan ketertarikan seseorang 

dalam berinvestasi yang mana dari pelatihan tersebut seseorang akan memahami 

hal baru mengenai investasi. 


