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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Ekonomi, teknologi komunikasi saat ini berkembang 

dengan pesat, yang mampu mempermudah dalam berbisnis. 

Perusahaan sekarang sudah mampu menggunakan fasilitas 

teknologi. Dengan adanya teknologi daya saing bebisnis 

meningkat. Sehingga perusahaan mengembangkan strategi. 

Dengan bergabung di pasar modal perusahaan bisa menunjang 

kinerja perusahaannya. 

Peran penting pasar modal yaitu menunjang 

perekonomian negara. Juga mempunyai dua kegunaan  atau 

fungsi, yaitu ekonomi dan finanisal atau (keuangan). Pasar 

modal tersendiri merupakan bertemunya antara pihak yang 

mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan 

dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas.
1
Pasar modal 

memiliki peran penting terhadap investor, baik individu, badan 

usaha. Dengan menyalurkan dana yang dimiliki untuk 

diinvestasikan, sehingga pengusaha dapat memperoleh dana 

tambahan modal untuk memperluas jaringan usaha dari 

investor yang berada di pasar modal. 

Mayoritas masyarakat maupun mahasiswa belom 

mengetahui manfaat investasi, mayoritas mementingkan 

menjalani hidup masa sekarang, dan tidak memikirkan masa 

hidup untuk kedepannya. Investasi dapat mengurangi terjadinya 

inflasi. Akibat inflasi yang tinggi nilai mata uang tidak ada 

nilainya, untuk mengurangi inflasi dapat dengan cara 

berinvestasi di pasar modal. Investasi pada dasarnya juga 

memiliki peluang keuntungan serta peluang kerugian. 

Dalam islam investasi syariah merupakan wadah atau 

tempat untuk berinvestasi secara halal. Hal ini sudah diatur 

dalam peraturan otoritas jasa keuangan yaitu : 

Tabel 1.1 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

POJK Nomor 15/POJK.04/2015   Prinsip Syariah di 

Pasar Modal 

POJK Nomor 16/POJK.04/2015   Ahli Syariah di Pasar 

Modal 
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POJK Nomor 17/POJK.04/2015 Penerbitan dan 

Persyaratan Efek 

Syariah Berupa Saham 

oleh Emiten Syariah 

atau Perusahaan 

Publik Syariah 

POJK Nomor 18/POJK.04/2015   Penerbitan dan 

Persyaratan Sukuk 

POJK Nomor 19/POJK.04/2015 Penerbitan  dan  

Persyaratan  Reksa  

Dana Syariah 

POJK Nomor 20/POJK.04/2015 Penerbitan  dan  

Persyaratan  Efek 

Beragun Asset Syariah 

 

Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN MUI/IV/2001 

pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah serta 

peraturan BAPEPAM – LK. Nomor IA.A 13 mengenai 

penerbitan efek syariah dan kriteria penerbitan daftar efek 

syariah.
2
 

BEI atau dikenal dengan Bursa Efek Indonesia, 

gabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek 

Surabaya (BES). 1 Desember 2007 BEI muali beroperasi. BEI 

menjadi wadah sarana bagi masyarakat yang mau berinvestasi 

dalam bentuk efek. Bursa efek menyediakan produk investasi 

seperti saham, surat utang, reksa dana dan lainya.
3
 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus bekerja 

sama dengan PT Bursa Efek Indonesia, PT Phintacro sekuritas 

meresmikan galeri investasi syariah di fakultas ekonomi dan 

bisnis islam. Kampus barat IAIN Kudus pada Jumat 26 Juli 

2019. Galeri Investasi BEI di IAIN Kudus termasuk galeri 

syariah ke 27 dan galeri investasi konvensional ke 105.  

Menurut pengelola galeri investasi bursa efek IAIN 

Kudus dari daftar hadir sampai senin 25 November 2019 ada 

sekitar mahasiswa kurang lebih 120, sudah mendaftar akan 

tetapi, belum aktif bertranksaksi di pasar modal. Dikarenakan 

ada kendala direkening Bank. Jumlah tersebut tak sebanding 

dengan jumlah mahasiswa. Seminar tentang pasar modal sudah 

sampai level 1 dan 2. 

                                                           
2 http:// www.ojk.go.id , (diakses pada tanggal 1 Oktober 2019) 
3 http:// www.idx.co.id , (diakses pada tanggal 1 Oktober 2019) 

http://www.idx.co.id/


 

3 
 

Faktor yang dipertimbangkan masyarakat atau 

mahasiswa untuk berinvestasi yaitu, pengetahuan, motivasi, dan 

risiko. 

Minat mahasiswa berinvestasi muncul adanya 

pengetahuan tentang pasar modal yang mewadahi. Motivasi 

dari orang terdekat serta mengetahui risiko yang didapat. 

Dalam pasar modal kita dapat belajar cara membaca laporan 

keuangan, menganalisa perusahaan dengan prospek yang 

bagus. Saat berinvestasi kita akan mendapatkan deviden (laba ). 

Investasi tidak harus orang pekerja kantoran saja 

maupun golongan orang atas. Mahasiswa bisa berinvestasi di 

pasar modal syariah. Dengan berinvestasi diharapkan 

Mahasiswa ikut berperan dalam pembangunan ekonomi negara.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis 

melakukan pengkajian tentang “Pengaruh Pengetahuan, 

Motivasi, dan Risiko terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi 

di Pasar Modal ”. 

 

B. RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakangmasalah diatas, makadapat 

dirumuskan rumusan masalahsebagai berikut : 

1. Apakahpengetahuan berpengaruhpositif terhadap minat 

mahasiswa untuk berinvestasidi pasarmodal? 

2. Apakahmotivasi berpengaruhpositif terhadap 

minatmahasiswa untuk berinvestasidi pasarmodal?. 

3. Apakahrisiko berpengaruh positif terhadapminat 

mahasiswauntuk berinvestasidi pasarmodal ? 

 

C. TujuanPenelitian 

TujuanPenelitian iniadalah : 

1. Untuk mengetahuipengaruh pengetahuan investasi terhadap 

minat mahasiswa untuk melakukan investasidi pasar modal 

pada mahaiswa IAIN Kudus. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi investasi terhadap 

minat mahasiswa untuk melakukan investasi di pasarmodal 

padamahasiswa IAIN Kudus. 

3. Untuk mengetahuiapakah risiko berpengaruh 

terhadapminat berinvestasidi pasarmodal padamahasiswa 

IAIN Kudus. 
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D. ManfaatPenelitian 

Dengan dilakukanpenelitian, maka dapat memberikan manfaat 

yaitu : 

1. Bagi Institut 

Penelitianini diharapkan bisa dijadikanreferensi bagi 

penelitian selanjutnya, serta dapat menambah pengetahuan 

bagi pembaca. 

2. Bagi Praktisi 

a) Bagi Galeri Investasi 

Sebagai informasi yang berkaitan dengan minat 

investoruntuk melakukan investasi di pasar modal. 

Atau untuk mendapatkan investor baru. 

b) Bagi Peneliti 

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1, serta 

sebagai pengetahuantentang pasar modal. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan serta memahami keseluruhan isi 

dariskripsi ini, sistematispenulisannya disusunsebagai berikut : 

1. Bagiawal  

Bagian ini terdiri dari halamanjudul, lembar pengesahan 

pengujian ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, 

abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel dan daftar gambar  

2. Bagian isi 

Bagian isi terdiri dari beberapa babyaitu : 

BAB I  : Pendahuluan 

Tentang gambaran penelitian. Pembaca dapat 

memahami dengan mudah terhadap arah 

pembahasan. Bab ini berisikan mengenai, latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sitematika 

penulisan. 

BAB II  : Landasan teori 

Meliputi kajian pengaruh pengetahuan, 

motivasi, risiko dalam minat investasi, 

penelitian terdahulu dan kerangka berpikir. 

BAB III  : MetodePenelitian 

Dalam bab ini hal yang akan dikemukakan 

adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, 
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sumber data dan lokasi penelitian teknik 

pengumpulan data dan analisis data. 

BABIV  :Pembahasan 

Bab ini merupakan tentanggambaran umum 

penelitian, pengujian dan hasil analisis data, 

pembahasan hasil analisis data dan jawaban 

atas pertanyaan dalam rumusan masalah. 

BABV  :Penutup 

Bab ini menyimpulkan hasil penelitian serta 

saran. 

3. Bagian akhir 

Bagian ini berisi tentang daftar pustaka, lampiran serta 

daftar riwayat hidup. 

 

 

 

 

 

 


