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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Analisis Pengaruh Modal 

Minimal, Pemahaman Investasi dan Teknologi Informasi terhadap Minat Mahasiswa 

Berinvestasi di Pasar Modal di tinjau dari perspektif Ekonomi Islam. Populasi dalam penelitian 

ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jumlah sampel yang diperoleh 

sebanyak 154 responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

teknik purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah model regresi linear 

berganda. Penelitian ini menunjukkan hasil modal minimal, pemahaman investasi dan teknologi 

informasi berpengaruh pada minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal di tinjau dari 

perspektif Ekonomi Islam. 

Kata kunci : Modal Minimal, Pemahaman Investasi, Teknologi Informasi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In this research, the purpose to do found “Analyze of Minimal Modal Effect, 

Comprehension Investment and Technology Information to The Investment Student Interesting in 

The Stock Market That Has Reviewed Economic Islam Perception”. Student from Faculty of 

Economics and Business has been the object which were 154 responses. The method used to 

purposive sampling. The method of data analyze used to multiple linier regression. The research 

showed the result of minimal modal, comprehension investment and information technology 

affected the investment student interesting in the stock market that reviewed economic Islamic 

perception. 

Keywords: Minimal Modal, Comprehension Investment, Technology Information.  

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih dan kemudahan dalam 

mencari informasi maka banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghasilkan uang, salah 

satunya  dengan melakukan investasi. Investasi merupakan salah satu bentuk kegiatan 

muamalah yang dianjurkan dalam islam, karena dengan melakukan investasi harta yang kita 

miliki menjadi produktif dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Dalam agama islam 

mengajarkan umatnya untuk melakukan kegiatan bekerja, kerja yang dilakukan untuk 

mengembangkan modal salah satunya dengan melakukan investasi kekayaan (harta yang 

dimiliki). Sistem ekonomi islam menganjurkan melakukan investasi untuk mengurangi 

kemiskinan dan meningkatkan pendapatan dengan cara memanfaatkan harta secara produktif.  

Ancaman bagi orang-orang yang menimbun hartanya dan tidak memutarnya dalam investasi. 

Allah SWT berfirman dalam Surah At-Ataubah Ayat 34. 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim 

dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang bathil, dan 

(mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang 

menyimpan emas dan perak dan tidak memnginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah 

kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (Q.S At-

Taubah:34)  



Kegiatan investasi dianjurkan agar harta yang kita miliki tidak habis dengan zakat, 

karena harta yang tidak berputar merupakan harta yang menjadi objek zakat. Agar harta 

tersebut tidak habis karena zakat maka perlu melakukan investasi. Hadis Rasulullah SAW: 

Artinya: hadist yahya dari malik yang menyampaikannya dari umar bin khattab berkata: 

“berdaganglah (berinvestasilah) dalam harta anak yatim (agar harta tersebut) tidak habis 

oleh zakat” (HR. Syaibani). 

Minat masyarakat Indonesia saat ini masih rendah untuk berinvestasi, khususnya 

investasi dibidang pasar modal. Entah karena masyarakat belum kenal dengan perusahaan 

sekuritas, tidak berani dengan risiko saham syariah, masyarakat masih menerapkan budaya 

cari aman, menganggap investasi pada saham hanya untuk kalangan orang kaya dan 

berpendidikan saja. Saat ini minat mahasiswa dalam melakukan investasi masih sangat 

rendah di pasar modal khususnya pada saham syari’ah.  Pasar saham syariah dibuat untuk 

menampung dana dari masyarakat (muslim dan non muslim) dalam melakukan kegiatan yang 

bertujuan memperoleh keuntungan dan juga risikonya, meningkatkan performa dan kinerja 

dari suatu perusahaan yang terdaftar dalam bursa saham syari’ah yang sesuai dengan harga 

saham, serta mengurangi adanya bentuk spekulasi di pasar modal (Komariah, 2014).  

Faktor perbedaan gender, level pendapatan dan banyaknya kegiatan sosial yang 

dilakukan mahasiswa terhadap minat investasi di bidang pasar modal syari’ah. Serta diikuti 

juga oleh faktor lainnya berupa motivasi dan pengetahuan mengenai investasi. Pasar modal 

memiliki peran yang sangat penting dalam membangun perekonomian suatu negara karena 

pasar modal mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal 

merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang 

kekurangan dana dengan cara melakukan transaksi di pasar modal, berupa jual beli produk  



sekuritas (Kusmawati, 2011). Gerakan ini juga bertujuan dalam meningkatkan jumlah 

investor baru dam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. 

Gerakan ini juga bertujuan untuk memotivasi, mengedukasi dan meningkatkan industri pasar 

modal, serta meningkatkan para investor baru khususnya para mahasiswa. Mahasiswa 

menjadi perhatian khusus pada program ini karena mahasiswa merupakan sebuah aset masa 

depan yang akan mengambil alih di industri keuangan pada pasar modal. 

Untuk memudahkan dan suatu bentuk pengenalan maka dibuatlah gerakan oleh BEI 

“Yuk Nabung Saham”, pada tanggal 12 November 2015. Dimana dalam program ini pasar 

modal memberi kemudahan dengan melakukan investasi dengan modal kecil, hanya dengan 

modal Rp. 100.000,. masyarakat sudah bisa membeli saham melalui pasar modal yang ada.  

Gerakan ini dibuat untuk mengajak masyarakat berinvestasi dipasar modal khususnya pada 

saham, dimana sasaran utama gerakan ini adalah para generasi milenial. Dengan kemudahan 

akses menggunakan gadget, karena barang tersebut yang selalu di bawa kemana-mana oleh 

para generasi milenial. Hal ini juga sejalan dengan berkembangnya ekonomi syari’ah di 

dunia khususnya di Indonesia yang begitu pesat, hampir semua perusahaan berlomba-lomba 

untuk menerapkan prinsip islam dalam melakukan kegiatan sehari-hari khususnya dibidang 

muamalah, baik barang atau jasa termasuk jual beli di bidang sekuritas. Saat ini banyak 

sekali perusahaan yang menerbitkan produk-produk berbasis syari’ah mulai dari pakaian, 

tempat wisata, tabungan, deposito termasuk pasar modal, yang menjual sukuk, reksadana 

syari’ah dan saham syari’ah.  

Dalam mendorong perkembangan ekonomi di Indonesia pasar modal menerbitkan 

pasar modal syari’ah, dengan produk pertamanya berupa reksadana syari’ah oleh PT. 

Danareksa Investment Management pada tanggal 03 Juli 1997, yang dilanjutkan dengan 



melakukan kerjasama antara Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan PT. Danareksa Investment 

Management menerbitkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tanggal 03 Juli 2000, dengan 

tujuan membantu para investor yang ingin melakukan investasi di bidang syari’ah. Yang 

diikuti oleh fatwa tentang pasar modal syari’ah pada tanggal 18 April 2001 oleh Dewan 

Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama’ Indonesia (MUI), serta obligasi efektif yang 

dimulai pada tanggal 30 Oktober 2002.  

Pada Mei 2019, angka investor di pasar modal sebesar 1,9 juta. Dengan angka 

investor saham sebesar 952.000. Jumlah ini meningkat 19% dari tahun 2018 investor hanya 

1,6 dan meningkat 44% dari tahun 2017 investor hanya sebesar 1,1 juta. Meskipun jumlah 

investasi terus naik, jumlah  ini masih terbilang rendah dari jumlah penduduk Indonesia. 

“Sementara investor sahamnya mencapai 952.000.” jelas Inarno Djayadi, Direktur BEI, di 

Jakarta, Rabu (26/6) pada Kompas.com. Jika persentase ini terus meningkat, perusahaan juga 

akan meningkatkan kualitasnya, untuk mengambil kepercayaan dari masyarakat dalam 

melakukan investasi. Investasi pada saham syari’ah diharapkan ikut mengalami kenaikan, 

karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.  

Modal minimal merupakan setoran modal awal yang di berikan investor kepada 

perusahaan sekuritas untuk membuka akun rekening saham. Dimana modal tersebut yang 

akan di gunakan oleh investor untuk melakukan transaksi pembelian saham di pasar modal. 

dengan semakin kecilnya modal minimal untuk berinvestasi, mahasiswa akan cenderung 

melakukan investasi. 

Pemahaman tentang investasi menjadi bekal calon investor dalam melakukan 

investasi. terutama tentang dasar-dasar investasi seperti jenis-jenis investasi, keuntungan 

yang di peroleh dalam melakukan investasi dan risiko yang diperoleh saat melakukan 



investasi. selain itu, perlu adanya pengalaman untuk menganalisa saham-saham yang mana 

saja yang akan dibeli. Pengetahuan tersebut digunakan calin investor agar terhindar dari 

terjadinya kerugian saat berinvestasi di pasar modal. 

Teknologi informasi merupakan teknologi yang berhubungan dengan pengolaan data 

menjadi informasi dan proses penyaluran informasi tersebut dalam batas ruang dan waktu. 

Teknologi suatu perangkat yang dapat membantu perusahaan mempertahankan daya saing 

dalam bisnis global. 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, peneliti tertarik untuk menganalisis 

permasalahan dengan judul “ANALISIS PENGARUH MODAL MINIMAL, 

PEMAHAMAN INVESTASI DAN TEKNOLIGI INFORMASI TERHADAP MINAT 

MAHASISWA BERINVESTASI DI PASAR MODAL DI TINJAU DARI 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Islam Malang) .” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah 

yang akan diteliti yaitu apakah ada pengaruh modal minimal, pemahaman investasi dan 

teknologi informasi terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal dalam perspektif 

Ekonomi Islam? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modal minimal, pemahaman 



investasi dan teknologi informasi terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar 

modal dalam perspektif Ekonomi Islam. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat secara akademis 

maupun praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Akademisi 

Suatu bentuk sumbangan pemikiran dalam memperkaya keilmuan 

berinvestasi di pasar modal dalam perspektif Ekonomi Islam. 

2. Bagi Praktisi 

Bisa mengetahui kecenderungan mahasiswa dalam berinvestasi sehingga dapat membuat 

terobosan baru dalam meningkatkan minat mahasis 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Modal 

Minimal, Pemahaman Investasi dan Teknologi Informasi Terhadap Minat Mahasiswa 

Berinvestasi di Pasar Modal ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam (Studi pada 

Mahasiswa Fakultas Eko nomi dan Bisnis Universitas Islam Malang). Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 154 responden. Berdasarkan hasil analisis 

penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel Modal Minimal, Pemahaman 

Investasi dan Teknologi Informasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

minat mahasiswa berinvestasi. 

2. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel Modal Minimal berpengaruh 

secara parsial terhadap minat mahasiswa berinvestasi. 

3. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel Pemahaman Investasi berpengaruh 

secara parsial terhadap minat mahasiswa berinvestasi. 

4. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel Teknologi Informasi berpengaruh 

secara parsial terhadap minat mahasiswa berinvestasi. 

5. Islam menganjurkan kegiatan investasi sesuai dengan prinsip syariah, dimana 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang telah 

menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan investasi di pasar 

modal. 



5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan dalam pelaksanaannya, 

keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 (tiga) variabel independen 

yaitu Modal Minimal, Pemahaman Investasi dan Teknologi Informasi. 

2. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 1 (satu) Fakultas yaitu 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan 1 (satu) Universitas yaitu Universitas Islam 

Malang. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar menambah variabel lainnya, 

seperti motivasi, literasi keuangan dan sosialisasi agar memberikan hasil yang 

lebih akurat. 

2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini 

dengan menambah objek penelitian, tidak terbatas hanya 1 (satu) Fakultas dan 

Universitas saja, sehingga bisa melakukan perbandingan antara Fakultas dan 

Universitas yang 1 (satu) dengan yang lain. 
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