
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bursa Efek Idonesia (BEI) selaku penjualan efek di Indonesia   melakukan upaya- 

upaya untuk terus meningkatkan investasi  masyarakat  di  pasar  modal melalui Galeri 

Investasi Syariah.  Salah  satunya  dengan  modal  minimal investasi melalui  program 

“Yuk Nabung Saham”, program ini merupakan sebuah kampanye yang mengajak 

masyarakat indonesia untuk berinvestasi di pasar modal melalui “share saving”. Hanya 

dengan berbekal mulai Rp. 100.000,- setiap bulannya, masyarakat dapat membeli saham 

melalui perusahaan sekuritas. Dengan adanya kampanye “Yuk Nabung Saham” bertujuan 

untuk meningkatkan jumlah investor dan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi 

dipasar modal. Kampanye ini juga bertujuan untuk memberikan motivasi, mengedukasi 

dan mengembangkan industri pasar modal, sekaligus menambah investor baru yang  

menyasar kegenerasi muda khususnya mahasiswa 

Selain  kampanye  “Yuk  Nabung Saham”,  BEI juga  mengadakan  program 

sosialisasi dan edukasi mengenai investasi dipasar modal, khususnya kepada kalangan 

akademisi kampus. Mahasiswa menjadi perhatian khusus dalam program edukasi pasar 

modal BEI, karena mahasiswa merupakan aset dimasa mendatang yang akan mengisi 

industri keuangan dipasar modal. Guna mendukung program sosial dan edukasi, maka 

BEI memberikan fasilitas dengan mendirikan galeri investasi di beberapa perguruan 

tinggi. Dengan dibukanya galeri investasi diharapkan menarik lebih banyak emiten baru 

dan menambah jumlah investor di pasar modal. Sebagaimana diketahui, galeri investasi 

BEI merupakan sarana untuk memperkenalkan pasar modal sejak dini kepada dunia 

akademisi. Galeri investasi BEI berkonsep 3 in 1 yang merupakan kerjasama antara BEI, 

Perguruan Tinggi, dan Perusahaan Sekuritas, dengan adanya galeri investasi diharapkan 



 

 

tidak hanya memperkenalkan pasar modal hanya dari sisi   teori saja akan tetapi juga 

prakteknya. Dewi R Kusuma (2019) 

Mahasiswa dapat mulai berinvestasi dibeberapa sektor salah satunya dipasar modal 

demi memiliki kondisi finansial yang lebih baik dimasa depan. Sebagai mahasiswa, dana 

seringkali menjadi kendala  utama  dalam melakukan investasi terutama bagi mahasiswa 

yang penghasilannya didapat dari kiriman orang tuanya. Jika dilihat secara umum sumber 

keuangan mahasiswa bisa diperoleh dari pemberian orang tua, beasiswa, dan pendapatan dari 

pekerjaan sampingan. Meski demikian syarat dan ketentuan dalam membukan akun investasi 

di pasar modal saat ini terbilang cukup mudah yaitu hanya dengan dana awal Rp. 100.000, 

sudah dapat membuat account. Dengan adanya kemudahan yang diberikan pihak sekuritas 

tersebut diharapkan mampu memberikan motivasi dan minat bagi mahasiswa untuk 

berinvestasi. 

Pasar Modal  mempunyai  peranan  penting  dalam  pembangunan ekonomi suatu 

negara dikarenakan pasar modal mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi 

dan fungsi keuangan. Pasar Modal adalah tempat dimana bertemunya antara pihak yang 

kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dengan cara memperjual belikan 

sekuritas. Dengan adanya pasar modal investor individu maupun badan usaha dapat 

menyalurkan kelebihan dana yang dimilikinya untuk diinvestasikan di pasar modal, dan 

para pengusaha dapat memperoleh dana tambahan  modal  untuk  memperluas jaringan  

usahanya  dari  para  investor  yang berada di pasar modal. Yuliana Indah (2010) 

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  (DSN- MUI),serta obligasi efektif mulai 30 

Oktober 2002. 

Munculnya Pasar Modal Syariah adalah untuk mengurangi risiko ketidakpastian  

dalam  pasar  modal  konvensional,  tidak  hanya  itu  pasar  saham syariah menampung 

masyarakat (muslim dan non muslim) dalam kegiatan memperoleh keuntungan dan 

risikonya, meningkatkan performa, kinerja dari perusahaan yang termasuk dalam bursa 

saham syariah sesuia dengan harga saham, serta mengurangi terjadinya spekulasi di pasar 

modal. Ahmad Dahlan Malik (2017) 

Pengetahuan dasar mengenai investasi merupakan hal sangat penting untuk 

diketahui calon investor. Hal ini agar investor terhindar dari praktik- praktik investasi 

yang tidak rasional, perusahaan investasi bodong, budaya ikut- ikutan, dan resiko 

kerugian. Diperlukan pengetahuan yang cukup, pengalaman serta naluri bisnis untuk 

menganalisis efek- efek mana yang akan dibeli dalam melakukan investasi di pasar modal. 

Pengetahuan yang memadai sangat diperlukan agar terhndar dari kerugia saat melakuka 

investasi di pasar modal. Abdul Halim (2000) 

Tandio & Widana Putra (2016) Edukasi tentang pasar modal kepada masyarakat 

adalah hal yang penting dicanangkan karena bermanfaat untuk meningkatkan jumlah 

peminat agar  berinvestasi di pasar modal.  

Pengetahuan mengenai investasi di pasar modal juga di edukasikan pada mahasiswa 

khususnya mahasiswa fakultas ekonomi  dan  bisnis Islam.  Mahasiswa sangat  perlu  

dibimbing untuk  mengenal investasi lebih dini sehingga mereka tidak konsumtif dan mulai 

menyiapkan kemapanan finansial. Edukasi mengenai investasi ini diperoleh dari mata kuliah 



 

 

yang diambil mulai dari mata kuliah yang umum seperti Manajemen Investsi Syariah hingga 

yang spesifik seperti Mata kulaih Pasar Modal Syariah, Berbagai aspek dipelajari dalam mata 

kuliah yang menyangkut investasi mulai dari return, jenis- jenis investasi, manfaat investasi, 

teknik- teknik mengambil keputusan, hambatan hingga resiko- resiko yang  akan  dihadapi, 

beberapa fasilitas juga telah disediakan yakni dengan adanya atau galeri investasi sebagai 

media pembelajaran real untuk terjun langsung kedunia investasi pasar modal. Seminar 

motivasipun sering di adakan oleh pihak kampus guna meningkatkan motivasi mahasiswa 

untuk dapat berinvestasi. Menurut G.R Terry motivasi   merupakan keinginan yang terdapat 

pada diri seseorang yang merangsangnya untuk melakukan tindakan- tindakan. Malayu S. 

P. Hasibuan (2009) 

Ahmad  Dahlan  Malik (2017), Penelitian yang dilakukan oleh Bapepam (Badan 

Penelitian Pasar Modal) tahun 2011 tentang peningkatan minat berinvestasi di pasar modal 

syariah yang mana faktor yang mempengaruhi minat berinvestasi dikelompokkan menjadi 

dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kehalalan investasi, return 

investasi, pengetahuan investor sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi atau 

sosial ekonomi. 

Penelitian Yuliana Susilowati (2017), menyatakan bahwa dari hasil penelitian 

ditemukan 12 faktor yang mempengaruhi minat investasi diantaranya kualitas pelatihan pasar 

modal, persepsi resiko, persepsi 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. 

Galeri Investasi Syariah (GIS) IAIN Kendari meruapkan salah satu Galeri Investasi 

Syariah diperguruan tinggi Islam di Sulawesi Tenggara. Dibukanya GIS ini merupakan 

kerja sama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari dengan OJK 



 

 

(Otoritas Jasa Keuangan), Bursa Efek Indonesia dan PT Phintraco Securitas.  dengan 

adanya galeri investasi Syariah bisa dimanfatkan oleh mahasiswa dan masyarakat umum 

yang akan melakukan investasi dibidang saham syariah. GIS FEBI IAIN Kendari memliki 

170 investor, 75 investor tahun 2017, 62 investor tahun 2018 dan 33 investor tahun 2018.  

Melihat data investor Galeri Investasi Syariah FEBI IAIN Kendari yang setiap tahun 

terus menerus menurut. Akan menyebabkan GIS FEBI akan mengalami penuruanan 

peringkat GIS Terbaik. Ini juga menjadi masalah untuk GIS FEBI kedepannya.  

Berdasarkan  identifikasi  masalah  di  atas,  maka  peneliti  tertarik  untuk mengkaji  

lebih  dalam  untuk  di  jadikan  penelitian  dengan  judul “Pengaruh Pengetahuan, Modal 

Minimal Dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Di Galeri Investasi 

Syari’ah FEBI IAIN Kendari 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Apakah Pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiswa 

berinvestasi Di GIS FEBI IAIN Kendari? 

2. Apakah Modal Minimal berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiswa 

be r investasi Di GIS  FEBI IAIN Kendari? 

3. Apakah  Motivasi  Investasi  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  minat 

mahasiswa be r investasi Di GIS  FEBI IAIN Kendari? 

4. Apakah  Pengetahuan, Modal Minimal dan Motivasi  berpengaruh  secara  signifikan  

terhadap  minat mahasiswa be r investasi Di GIS FEBI IAIN Kendari? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap minat 

mahasiswa be r investasi Di GIS FEBI IAIN Kendari 

2. Untuk mengetahui Modal Minimal berpengaruh secara signifikan terhadap minat 

mahasiswa be r investasi Di GIS FEBI IAIN Kendari  



 

 

3. Untuk mengetahui Motivasi berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  minat 

mahasiswa be r investasi Di GIS FEBI IAIN Kendari 

4. Untuk mengetahui Pengetahuan, Modal Minimal dan Motivasi  berpengaruh  secara  

signifikan  terhadap  minat mahasiswa G IS  FE BI IAIN Kendari 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan beberapa masalah terkait dengan penelitian ini, serta mengingat 

banyaknya faktor-faktor yang dapat memengaruhi minat mahasiswa  untuk berinvestasi 

dipasar modal, maka peneliti membatasi masalah dengan hanya menentukan 3 faktor yaitu 

pegetahuan, modal, minat dan motivasi. Penelitian ini juga membatasi responden yaitu 

Hanya pada Mahasiswa Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam yang Aktif bertransaksi dan  

1.5 Manfaat penelitian  

a. Manfaat Teoritis (Objektif) 

dapat bermanfaat sebagai sarana pembelajaran agar ilmu yang diperoleh selama 

mengikuti perkuliahan dapat diimplementasikan dan menambah pemahaman mengenai 

prilaku khususnya pada minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar 

modal.Memberikan informasi dan gambaran mengenai pengaruh pengetahuan, modal 

minimal dan motivasi investasi terhadap minat investasi di pasar modal pada 

mahasiswa. 

Dapat menyediakan informasi- informasi yang mempengaruhi minat investor 

untuk melakukan investasi dipasar modal dan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

untuk menjaring investor-investor baru didalam pasar modal. 

b. Bagi Penulis  

Sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam institute Agama Islam Negeri Kendari dan mendapat pengetahuan dan 

pemahaman yang lebih tentang Pengaruh Pengetahuan, Modal Minimal Dan Motivasi 

Investasi Terhadap Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah 



 

 

1.6 Definisi Operasional 

Agar dapat menjadi acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel dalam 

penelitian ini, serta untuk menghindari kekeliruan dalam mengartikan topik yang akan di 

bahas dalam  penelitian ini, maka berikut akan dijelaskan beberapa pengertian yang 

dimaksud dalam judul penelitian ini yaitu: 

a. Pengetahuan invetasi 

Pengetahuan Investasi merupakan pemahaman yang harus dimiliki seseorang 

mengenai investasi, dimulai dari pengetahuan dasar penilaian   investasi, tingkat  

risikonya, dan  tingkat pengembalian (return) investasi. 

b. Modal Minimal Investasi  

Modal Minimal Investasi adalah modal awal untuk pembukaan rekening perdana 

di pasar modal.Sejak dikampanyekannya “yuk nabung saham” yang diselanggarakan 

oleh PT Bursa Efek Indonesia. PT Phintraco Sekuritas modal awal untuk berinvestasi 

cukup dengan uang seratus ribu rupiah, syaratnya pun tidak sulit. Sehingga diharapkan 

dapat menarik minat seseorang untuk berinvestasi khususnya kalangan mahasiswa. 

c. Minat Invetasi 

Dalam kamus bahasa indonesia minat didefinisikan sebagai perhatian, kesukaan, 

kecenderungan hati. Menurut Winkel dikutip dalam timothi minat adalah 

kecenderungan yang menetap dalam subyek untuk merasa senang dan tertarik pada 

bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu 

d. Motivasi investasi  

Motivasi Investasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan- kegiatan tertentu untuk melakukan 

investasi. Pengukuran yang dilakukan dengan cara melihat tindakan yang diambil 

seseorang, apakah memiliki dorongan yang kuat dalam mengambil  keputusan  setelah  

mendapatkan  berbagai  informasi  yang mendukung suatu tindakan tersebut 

e. Galeri Investas Syariah FEBI IAIN Kendari 



 

 

Galeri Investasi adalah sarana untuk memperkenalkan pasar modal sejak dini 

kepada dunia akademisi. Galeri Investasi berkonsep 3 in 1 yang merupakan kerjasama 

antara BEI, Perguruan Tinggi, dan Perusahaan Sekuritas. Diharapkan tidak hanya 

memperkenalkan pasar modal dari sisi teori saja akan tetapi juga prakteknya. Galeri 

Investas Syariah FEBI IAIN Kendari  diresmikan  pada  16 Oktober 2017. Yang 

merupakan kerjasama antara BEI, IAIN Kendari dan PT Phintraco securitas. 

 


