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MOTTO 
 

 Tak mampu kau meraih ilmu tanpa dengan enam perilaku : Cerdas, 

semangat, sabar, cukup bekal, bimbingan guru, dan sepanjang waktu ( 

Ali bin Abi Thalib) 

 Setiap manusia mempunyai proses dan jalan yang berbeda-beda. Hadapi 

dan teruslah percaya bahwa apapun ujian dalam pencapaian sebuah 

karya kau mampu melaluinya. (Siti Meisaroh) 

 The Faster The Better 
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ABSTRAK 

Tingkat Pemahaman Investor Tentang Investasi Saham Syariah 

(Studi Pada Galeri Investasi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu) 

Oleh Siti Meisaroh NIM: 1416142169 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui Tingkat 

Pemahaman Investor Tentang Investasi Saham Syariah. (2) untuk mengetahui 

mengapa tidak semua investor Galeri Investasi Saham Syariah memahami tentang 

istilah saham syariah. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian 

lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data 

penelitian yaitu data primer dan data skunder serta teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi partisipatif dengan instrumen yang digunakan seperti 

buku, pena dan alat perekam. Wawancara terstruktur dengan instrumen hp sebagai 

alat perekam dan dokumentasi. Studi kepustakaan instrumen yang digunakan 

buku-buku yang berkaitan dengan investasi saham syariah dan Survei dalam 

bentuk kuesioner semi tertutup. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

model analisis data Miles and Huberman. Hasil penelitian ditemukan (1) Tingkat 

pemahaman Investor Tentang Investasi Saham Syariah berada pada tingkatan 

rendah dengan persentase 28 %. (2) mengapa tidak semua Investor Galeri 

Investasi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu memahami istilah dalam 

investasi saham syariah disebabkan karena banyaknya investor mengatakan hanya 

sebatas pernah mendengar tidak mampu menjelaskan, kurangnya rasa ingin tahu 

atau tidak menganggap penting tentang istilah-istilah yang ada dalam investasi 

saham syariah, banyaknya investor mengatakan lupa sehingga timbulah keraguan 

dalam pemahaman para investor. Selain disebabkan oleh kurang efektifnya 

sosialisasi yang dilakukan oleh pihak galeri yang cenderung mensosialisasikan 

investor agar menabung saham tetapi kurangnya edukasi lebih detail tentang 

penjelasan istilah-istilah yang ada dalam investasi saham syariah.  

 

Kata kunci : Tingkat Pemahaman, Investasi Saham Syariah 

 

 
  



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peran investasi sangat penting dalam pembangunan ekonomi, tidak saja 

dalam konteks makro, juga dalam konteks mikro. Investasi adalah salah satu 

komponen permintaan akhir dalam perspektif ekonomi makro, yang menjadi 

indikator keseimbangan internal pada situasi keseimbangan pasar produk. 

Pada sisi lain, secara mikro investasi mencerminkan dunia usaha karena 

sumber investasi adalah dunia usaha. Dalam konteks perkembangan 

hubungan internasional, investasi selalu menjadi topik utama pembicaraan 

setiap kepala negara atau pemerintahan negara selalu memasukan investasi 

sebagai tolak ukur keberhasilan hubungan bilateral dan multilateral. Karena 

begitu pentingnya investasi, maka investasi dinyatakan sebagai mesin 

penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
1
 

Para pakar investasi menyebut era sekarang sebagai era investasi tanpa 

batas ruang dan waktu, ini adalah masa dimana orang bisa melakukan koneksi 

hubungan kapan dan dimanapun. Bisnis telah hidup dengan rotasi aktivitas 24 

jam, perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat telah 

mendorong serta ilmu investasi ikut mengalami perubahan dalam rangka 

menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang terjadi. Saat ini keputusan 

dan tindakan berinvestasi tidak lagi seperti atau serumit yang terjadi pada 

                                                           
1 Johnny Situmorang, Menguak Iklim Investasi Indonesia Pascakrisis, (Jakarta: Erlangga, 

2011), h.53  



masa dahulu ketika kedua belah pihak harus hadir dan menyetujuinya, karena 

sekarang ini cukup dengan hanya mempergunakan jaringan dari perangkat 

lunak seperti internet kedua belah pihak sudah menyetujuinya.
2
 

Untuk melakukan investasi dalam kegiatan ekonomi harus pula sesuai 

koridor Islam. Memang, secara ekonomi tidak ada yang membedakan antara 

investasi syari’ah dengan investasi konvensional, high return dan high risk 

sering dijadikan patokan utama dalam investasi. Di samping patokan lainnya 

yang perlu dipertimbangkan adalah investasi yang merupakan pengorbanan 

saat ini untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Bagi investor 

muslim, aspek ekonomi bukan satu-satunya aspek yang harus 

dipertimbangkan, ada aspek lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu aspek 

moral spiritual. Dengan dimensi moral spiritual ini sangat diperlukan dalam 

rangka mem-filterkan ekonomi yang dilarang dalam investasi islami. Secara 

prinsip syari’ah, sesuatu yang dilarang atau haram adalah sesuatu yang 

diharamkan bendanya, sesuatu yang diharamkan karena selain zatnya 

(mengandung unsur-unsur riba, gharar, tadlis, dan ikhtikar), dan tidak sah 

akadnya.
3
 

Islam sebagai din yang komprehensif dalam ajaran dan norma mengatur 

seluruh aktivitas manusia di segala bidang. Investasi sebagai salah satu 

bagian dari aktivitas perekonomian tidak mengabaikan aspek postulat, 

konsep, serta diskursus yang menjadi background dalam pembentukan 

sebuah pengetahuan yang memilki multidimensi yang mendasar dan 

                                                           
2
 Irham Fahmi, Studi Kelayakan Bisnis Dan Keputusan Investasi, (Jakarta:Mitra Wacana 

Media,2014), h.7 
3
 Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah, (Bandung:Alfabeta,2010), h. 14 



mendalam. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan yang memiliki 

gradasi (tadrij), dari tahapan diskursus („ilmu al yaqin), implementasi („ain al 

yaqin), serta hakikat sebuah ilmu (haqq al yaqin). Scheller dalam trichotomy 

pengetahuan menjelaskan ada bahwa ada tiga jenis pengetahuan, yaitu 

pengetahuan instrumental, pengetahuan intelektual, dan pengetahuan 

spiritual. 

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan 

kehidupan yang lebih baik di dunia sekaligus memperoleh kehidupan yang 

baik di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat 

inilah yang dapat menjamin dicapainya kesejahteraan lahir dan batin (falah). 

Hal ini berarti bahwa dalam mengejar kehidupan di dunia tidak dapat 

dilakukan kecuali dengan cara yang halal melalui gerakan amal sholeh. 

Perbuatan amal sholeh adalah perbuatan baik yang mendatangkan faedah bagi 

orang lain, yang dapat berupa tingkah laku dan perbuatan yang termasuk ke 

dalam kategori Ibadah (iyyaka na‟budu) maupun muamalah (iyyaka 

nasta‟iin). 

Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang 

memenuhi proses tadrij dan tricthomy pengetahuan tersebut. Hal tersebut 

dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga 

bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan 



hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sanggat 

dianjurkan bagi setiap muslim.
4
 

Hingga saat ini pendidikan diyakini sebagai investasi terbaik bagi setiap 

orang untuk bisa meningkatkan kualitas hidup. Setiap orang tua pasti akan 

berusaha sekuat tenaga menyediakan dana untuk menutup biaya pendidikan 

anak-anaknya. Orang tua rela berinvestasi mengobarkan dana yang tidak 

sedikit, sesuai kemampuan finansial mereka, agar anak-anak mereka 

mendapat pendidikan terbaik dan memperoleh kehidupan sejahtera. 

Pernahkah kita berpikir untuk melanjutkan kuliah ke jenjang S2 atau 

jika kita berencana melankutkan kuliah ke luar negeri, berapa besar dana 

yang dibutuhkan dan bagaimana orang tua kita menyiapkan dana pendidikan 

yang sangat besar? Jika orang tua kita mungkin sudah paham dan mudah 

melakukan investasi, perlukah kita sebagai mahasiswa memahami investasi, 

tujuan dan keuntungan yang didapatkan dari hasil investasi.  

”...Pakar investasi seperti Kiyosaki dan Buffet serta tulisan-tulisan 

lainnya yang membahas investasi bahwa sebelum berkeputusan 

berinvestasi dalam saham yang memiliki return tinggi maka 

diperlukan pengetahuan dasar yang dijadikan landasan dalam 

berinvestasi saham, untuk memperoleh pengetahuan tersebut 

investor maupun calon investor perlu berinvestasi waktu terlebih 

dahulu untuk membuka cakrawala berpikir sehingga tidak terjebak 

dalam zero sum game atau investor kurang terdidik  secara baik akan 

berbagai teknik investasi harus menjadi korban dari pemain saham 

atau investor yang telah berpengalaman dan telah terdidik 

berinvestasi secara baik dan tepat. Menurut Peter Garlans Sina 

bahwa berinvestasi saham memerlukan pemahaman terlebih dahulu 

akan investasi saham maka seseorang perlu mengetahui nilai 

funamental dari suatu perusahaan yang akan dibandingkan dengan 

harga pasar serta untuk mengetahui undervalue atau overvalue dari 

                                                           
4
 Nurul Huda dan mustafa Edwin Naution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah 

,(Jakarta:Kencana, 2012), h.17 

https://www.google.co.id/search?hl=id&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+Garlans+Sina%22&sa=X&ved=0ahUKEwiXnfb21sDZAhVHNY8KHaAfBucQ9AgILjAB


suatu saham yang diperdagangkan di suatu bursa. Selain itu, investor 

harus lebih teliti dalam membli saham agar membeli saham-saham 

yang memiliki kecendrungan meningkat dimasa yang akan datang, 

maka investor perlu membuat suatu ramalan perubahan deviden 

yang akan didiskontokan sehingga bisa diketahui tendency dimasa 

yang akan datang, sehingga diperlukan data-data deviden dan data 

harga saham untuk dibuat analisis trend harga saham.”
5
  

 

Ada banyak pilihan obyek yang dapat digunakan dalam berinvestasi 

syariah, sebagaimana investasi pada umumnya dengan harapan mendapatkan 

keuntungan dimasa mendatang. meskipun investasi dapat dilakukan antara 

lain dengan menabung, membuka deposito, membeli tanah dan bangunan, 

membeli emas juga dapat dilakukan dengan cara pembelian surat-surat 

berharga, seperti saham syariah, obligasi dan lain-lain. Investasi dengan 

membeli saham syariah merupakan alternatif bagi investor dalam memilih 

saham-saham yang ada di pasar modal. karena berlandaskan pada pembagian 

keuntungan, maka saham meerupakan bentuk investasi di pasar modal yang 

paling mendekati prinsip syariah. Saham yang di kategorikan mendekati 

prinsip syariah adalah saham perusahaan yang tidak terkait dengan aktivitas 

haram, seperti riba, gharar, judi, pornografi, memproduksi atau 

memperjualbelikan makanan atau minuman haram, seperti daging babi, 

minuman keras rokok, dan lain sebagainya. 

Di Indonesia, saham-saham yang memenuhi prinsip syariah, baik dari 

segi jenis maupun perasional usahanya tergabung dalam Jakarta Islamic 

Indeks (jii) dan diperdagangkan di Bursa Efek. investor yang memiliki 

kemampuan sendiri berinvestasi langsung ke instrumen saham, dapat memilih 
                                                           

5 Peter Garlans Sina, Financial Contempolation Part 2, Guepedia, 2016 dikutip dari 

https://books.google.co.id/books?isbn=6024430485. Pada Hari Senin ,Tanggal 05-03-2018, Pukul 

21:27 

https://www.google.co.id/search?hl=id&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+Garlans+Sina%22&sa=X&ved=0ahUKEwiXnfb21sDZAhVHNY8KHaAfBucQ9AgILjAB
https://books.google.co.id/books?isbn=6024430485


saham di daftar JII tersebut. 
6
 Dalam era sekarang pasar modal syariah banyak 

mendirikan galeri-galeri investasi sudah tersebar di berbagai wilayah 

Indonesia.  

Saat ini galeri investasi banyak beroperasi di wilayah-wilayah 

Indonesia salah satunya di Bengkulu yang terdapat di Institut Agama Islam 

Negeri Bengkulu yang telah mendirikan Galeri Investasi Syariah. Calon 

investor yang akan menginvestasikan dana pada saham syariah sebaiknya 

mengimbangi pengetahuan atau pemahaman yang cukup mengenai investasi 

saham syariah yang berhubungan dengan pemahaman tentang keuntungan, 

kerugian, risko yang dihadapi serta istilah-istilah yang terjadi yang ada dalam 

dunia pasar modal  seperti dividen, capital gain, capital loss, pasar tunai, 

pasar reguler, pasar negoisasi, stock split, online trading, remote tranding.
7
 

Berdasarkan hasil observasi awal dan pengamatan secara langsung yang 

dilakukan oleh peneliti terhadap 71 investor di GIS IAIN Bengkulu dari 

jumlah keseluruhan lebih kurang berjumlah 710
8
 investor yang ada di GIS 

IAIN Bengkulu, ditemukan berbagai macam pemahamana investor dalam 

berinvestasi saham Syariah melalui pengamatan serta wawancara langsung 

yang dilakukan peneliti bahwa banyaknya investor mengatakan tidak paham 

terhadap investasi saham syariah dilihat dari kemampuannya para investor 

banyak mengatakan sebatas pernah mendegar istilah-istilah dalam investasi 

saham syariah tetapi mereka tidak mampu untuk menjelaskan dan beberapa 

investor lainnya mengatakan paham ataupun ragu-ragu terhadap investasi 
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saham syariah dengan alasan banyak yang lupa. Tingkat pemahaman seorang 

mahasiswa dalam memahami mata kuliah tidak hanya ditunjukkan dari nilai -

nilai yang didapatkannya dalam mata kuliah tersebut, tetapi juga apabila 

mahasiswa tersebut mengerti dan dapat menguasai konsep-konsep terkait. 

Begitu juga seorang investor dapat dikatakan menguasai atau memahami 

investasi saham Syariah tersebut bila ilmu diperolehnya dapat diterapkan 

dalam kehidupan bermasyarakat atau dapat dipraktikkan di dunia Investor 

yang sesunggunya untuk berperan sendiri dalam menjual atau membeli saham 

yang dimilikinya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih tentang “ Tingkat Pemahaman 

Investor Tentang Investasi Saham Syariah (Studi Pada Galeri Investasi 

Syariah IAIN Bengkulu) 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1.  Bagaimana tingkat pemahaman investor Galeri Investasi Syariah Institut 

Agama Islam Negeri  Bengkulu tentang investasi saham syariah ? 

2. Mengapa tidak semua investor Galeri Investasi Syariah Institut Agama 

Islam Negeri Bengkulu memahami istilah tentang investasi saham 

syariah ? 

 

  

C. Tujuan Penelitian 



1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman investor Galeri Investasi Syariah 

Institut Agama Islam Negeri  Bengkulu tentang investasi saham syariah . 

2. Untuk mengetahui mengapa tidak semua investor Galeri Investasi 

Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu memahami istilah tentang 

investasi saham syariah. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini dilakukan supaya bisa menambah wawasan atau 

pengetahuan akademisi tentang Investasi Saham Syariah di Pasar Modal 

Syariah, serta menjadi masukan yang berguna dan diharapkan bisa 

menghasilkan pemikiran yang nantinya dapat dijadikan sebagai literatur 

khasanah keilmuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

investasi saham syariah 

2. Kegunaan Praktis 

Bagi GIS IAIN Bengkulu, Diharapkan dapat memberikan 

informasi dan edukasi kepada calon investor terhadap pentingnya 

memahami Investasi Saham Syariah di Pasar Modal Syariah serta 

memberi bantuan pertimbangan pengambilan kebijakan. 

E. Penelitian Terdahulu 

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai 

pembahasan di atas, maka peneliti melakukan kajian pustaka yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun pustaka yang 

terkait dalam hal ini adalah : 



Penelitian yang dilakukan oleh Kristien Septari Pradhana, dengan 

judul “tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi terhadap 

reksadana sebagai sarana investasi” Skripsi pada Universitas Kristen Satya 

Wacana, Salatiga ,2014. Penelitian ini membahas tentang tingkat pemahaman 

mahasiswa terhadap reksadana sebagai sarana investasi, pada penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa Sebanyak 41 (75,93 %) mahasiswa masuk dalam jumlah jawaban 

benar 9 sampai dengan 16 yang masuk pada kategori tahu, responden 

dianggap sudah mengetahui tentang investasi padareksadana. Selain dalam 

kelas Portofolio dan Manajemen Investasi, adanya tambahan informasi 

melalui Sekolah Pasar Modal sangat membantu sehingga sebagian mahasiswa 

lebih mengerti mengenai reksadana sebagai sarana investasi. 
9
 

Penelitian yang dilakukan oleh Ario Wariesta, dengan judul “ 

Pemahaman Pengusaha Kecil Terhadap Asuransi Syariah (Studi Pada Para 

pengusahan Keci di Kecamatan Ciputat Kota Tanggerang Selatan)”, Skripsi 

Pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017. Penelitian 

ini menjelaskan dan memiliki tujuan untuk mengetahui kategori tingkat 

pemahaman pengusaha kecil terhadapa asuransi syariah. objek penelitian ini 

adalah pelaku usaha kecil dikecamatan Ciputat Kota Tanggerang Selatan. 

jenis penelitian ini adalah penelitian sosial dengan jenis data kuantitatif. Data 

kuantitatif berupa variabel yang terdiri dari pemahaman dari segi aspek 

kongnitif, pemahaman dari segi afektif dan pemahaman dari aspek 
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psikomontorik. Dengan metode survei menggunakan angket kepada 50 

responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 

pengambilan sampel sistematis, hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk tabel, 

grafik maupun diagram. Telah banyak penelitian yang membahas tentang 

pemahaman golongan terhadap asuransi syariah, penelitian ini juga ingin 

menjelaskan dari golongan pelaku usaha kecil, dimana pemahaman 

pengusahan kecil di kecamatan Ciputat terhadap asuransi dikatakan sangat 

paham, cukup paham atau tidak paham. terlepas dari banyaknya faktor yang 

menghambat pemahaman pengusaha kecil terhadap asuransi syariah yang 

paling dominan adalah sosialisasi yang dilakukan pihak terkait terhadap 

lapisan masyarakat. Masih banyak segmen masyarakat yang harus menjadi 

sasaran sosialisasi yang optimal, terutama golongan para pelaku usaha baik 

itu mikro, kecil ataupun pelaku usaha yang sudah menegah dimana mereka 

berpotensi dari segi ekonomi guna menumbuhkan pengembangan usaha jasa 

asuransi syariah itu sendiri.
10

 

Penelitian yang dilakukan oleh Mitra Yuminar, dengan judul” Tingkat 

Pemahman Mahaisiswa Universitas Islam Negeri Syrif Hidayatullah Jakarta 

Terhadap Wakaf Uang”, Skripsi pada Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah, Jakarta, 2015.  Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa terhadap wakaf dan 

wakaf uang khususnya pemahaman mereka terhadap definisi, daar hukum, 

rukun dan syarat wakaf uang dalam hal ini yang menjadi objek penelitian 
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adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan analisis Deskriptif Kuantitatif dengan cara 

mengumpulkan data melalui survey dengan alat berupa kuesioner. 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap wakaf uang 

adalah tinggi. Sebanyak 50% mengetahui devinisi wakaf uang, sebanyak 95% 

pernah mendengar tentang wakaf uang, namun hanya 27% yang pernah 

berwakaf uang.
11

 

Dari berbagai sumber yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian sebelumnya mengenai berinvestai di galeri investasi syariah belum 

banyak ditemukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah dari tahun dan tempat, serta tingkat pemahaman mahasiswa Investor 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu di pasar modal belum ada 

yang meneliti. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul 

“Tingkat Pemahaman Investor Tentang Investasi Saham Syariah (studi Pada 

Galeri Investasi Syariah IAIN Bengkulu” yang akan diteliti oleh investor di 

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 

.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
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Jenis penelitian ini digolongkan kedalam jenis penelitian lapangan 

(Field Research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pedekatan deskriptif kualitatif
 
.
12

 

2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan November 2017 sampai 

bulan Mei 2018. Lokasi penelitian ini berada di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang beralamatkan di Jl. Raden Fatah 

Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu. Alasan pemilihan lokasi Penelitian 

dikarnakan ditemukannya masalah bahwa banyaknya investor kurang 

memahami tentang pemahaman investasi saham syariah di GIS IAIN 

Bengkulu.  

3. Informan Penelitian 

Dalam penelitian ini informan yang diambil menggunakan teknik 

simple random sampling karena pengambilan anggota sampel dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu. Berdasarkan data investor yang ada di GIS IAIN 

Bengkulu jumlah keseluruhan investor lebih kurang ada 710 investor.
13

 

Menurut Isaac dan Michael jumlah sampel yang diperlukan minimal 10% 

informan dari keseluruhan. Sehingga jumlah informan yang dainggap 

reprensentatif terhadap info yang keseluruhan adalah 10% x 710= 71 

Investor. Informan dipilih dengan teknik simple random sampling dimana 

investor yang digunakan adalah informan yang diambil berdasarkan 
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pengambilan yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang 

ada.  

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data 

a. Sumber Data 

1) Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diambil 

langsung dengan variabel penelitian yaitu pemahaman investor tentang 

investasi saham syariah yang berkaitan dengan deviden, capital gain, 

capital loss, pasar tunai, pasar reguler, pasar negoisasi, stock split, online 

tranding, remote tranding. Pada investor GIS IAIN Bengkulu berupa data 

tingkat pemahaman investor. 

2) Data Sekunder 

Data Sekunder,data yang diperoleh dalam bentuk kajian teori, data 

informan penelitian, data profil perusahaan, data-data penelitian yang 

didapat dari sumber kedua seperti buku, dan data dokumentasi. 

b. Teknik Pengumpulan Data  

1) Observasi Partisipatif 

Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan untuk menemukan 

baik data primer maupun data sekunder yang didapatkan dengan 

melakukan observasi terhadap informan penelitian dengan 

meggunakan instrumen penelitian. Dalam observasi ini, peneliti 

terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau 

yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Instrumen yang 



digunakan dalam observasi ini yaitu menggunakan alat tulis seperti 

buku, pena, dan alat perekam untuk mengetahui langsung yang 

berkaitan dengan dengan pemahaman investor tentang deviden, 

capital gain, capital loss, pasar tunai, pasar reguler, pasar negoisasi, 

stock split, online tranding, remote tranding pada investor GIS IAIN 

Bengkulu. 

2) Wawancara Terstruktur 

Data penelitian yang dikumpulkan dengan mewawancarai investor 

yang berkaitan dengan deviden, capital gain, capital loss, pasar tunai, 

pasar reguler, pasar negoisasi, stock split, online trading, remote 

trading. wawancara yang peneliti lakukan dengan menggunakan 

pedoman wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui 

dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Instrumen yang 

digunakan dalam wawancara ini yaitu dengan menggunkan alat bantu 

seperti hp yang dapat digunkaan untuk dokumentasi penelitian, yang 

berkaitan dengan pemahaman investor tentang deviden, capital gain, 

capital loss, pasar tunai, pasar reguler, pasar negoisasi, stock split, 

online trading, remote trading, pada investor GIS IAIN Bengkulu. 

 

 

3) Studi Kepustakaan 



Studi Kepustakaan (Library Research) Teknik ini mengumpulkan 

teori-teori yang ada dalam literatur, sehingga memudahkan peneliti 

untuk mencari masalah dengan teori yang ada dan digunakan. 

Sebagaian besar literatur yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan buku-buku berhubungan dengan investasi saham syariah, 

jurnal penelitian dan internet search yang berhubungan dengan 

deviden, capital gain, capital loss, pasar tunai, pasar reguler, pasar 

negoisasi, stock split, online trading, remote trading. 

4) Survei 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner 

semi tertutup yang memiliki 3 alternatif jawaban yaitu ya, ragu-ragu, 

dan tidak. Dengan tujuan untuk memperoleh fakta yang ada dan 

mencari keterangan secara faktual yang hasilnya untuk mengetahui 

tingkat pemahaman investor tentang investasi saham syariah. 

5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1) Tingkat Pemahaman Investor 

Tingkat pemahaman Investor adalah suatu proses, cara 

memahami cara mempelajari baik-baik supaya paham dan 

mengetahui banyak mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan 

investasi saham syariah diantaranya faktor internal ataupun faktor 

eksternal serta mampu memahami dan mempraktikan secara 

langsung didunia nyata. 

2) Investasi Saham Syariah 



Saham Syariah adalah  bukti kepemilikan atas suatu perusahaan 

yang jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta 

cara pengelolaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah 

(dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewah).
14

 

3) Tingkat Pemahaman Investasi Saham Syariah 

Tingkat Pemahaman Investasi Saham Syariah adalah seberapa 

mampukah seorang investor menguasai, memahami dalam 

membangun makna dari pikiranya tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan investasi saham syariah serta seberapa mampukah sesorang 

tersebut menggunakan apa yang dikuasainya dalam keadaan lain 

atau dalam situasi yang sesungguhnya. Dalam penelitian ini hal-hal 

yang perlu dipahami dan dimengerti oleh investor tentang investasi 

saham syariah yaitu yang berkaitan dengan : 

a. Dividen 

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham, 

dividen hanya dapat dibagikan emiten dengan saldo laba positif. 

Dengan kata lain dividen yaitu keuntungan perusahaan yang 

dibagikan kepada pemegang saham. Dividen yang diperoleh bisa 

berbentuk  tunai (dividen tunai) atau berupa saham (dividen 

saham).
15

 

 

1) Dividen saham 
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adalah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham 

dalam bentuk saham dengan proposi tertentu. Dividen saham 

dikeluarkan selain untuk memberikan keuntungan juga untuk 

meningkatkan likuiditas saham dibursa efek. 

2)  Dividen Tunai 

Dividen yang dibayarkan berupa uang tunai. Dividen tunai 

diberikan dengan tujuan selain untuk memacu kinerja saham di 

bursa efek, tetapi juga untuk memberikan sebagian keuntungan 

yang diperoleh kepada para pemegang saham. 

b. Capital Gain 

Capital Gain adalah keuntungan dari hasil jual beli saham 

berupa kelebihan nilai jual dari nilai beli saham.
16

 

c. Capital Loss 

Capital Loss adalah suatu kondisi dimana investor menjual 

saham yang dimilikinya dibawah harga belinya.
17

 

d. Stock Split 

Stock Split adalah pemecahan nominal saham menjadi saham 

dengan nominal yang lebih kecil dengan rasio tertentu.
18

 

e. Pasar Reguler  

yaitu pasar dimana perdagangan efek dibursa dilaksanakan 

berdasarkan proses tawar menawar secara lelang yang 

berkesinambungan yang berlangsung pada dua sesi perdagangan 
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dan penyelesaian dilakukan pada hari bursa ke tiga setelah setelah 

terjadi transaksi bursa (T+3)
19

 

f. Pasar Tunai 

yaitu pasar dimana perdagangan efek dibursa dilaksanakan 

berdasarkan proses tawar menawar secara lelang yang 

berkesinambungan yang berlangsung pada hanya sesi pertama saja 

dari dua sesi perdagangan dan penyelesaian dilakukan pada hari 

bursa yang sama terjadinya perdagangan transaksi bursa (T+0)
20

 

g. Pasar Negosiasi  

yaitu pasar dimana perdagangan dibursa dimana perdagangan 

di bursa dilaksanakan menggunakan satuan lembar berdasarkan 

kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa harus mengacu pada 

besaran fraksi harga. Penyelesainya dapat dilakukan sesuai 

kesepakatan atau, T+0 khusus untuk hari bursa berakhir 

perdagangan HMETD dan maksimal T+3, jika kedua belah pihak 

tifak menetapkan waktu penyelesaian.
21

 

 

 

 

 

 

h. Online Tranding  
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Adalah sarana sistem perdagangan yang disediakan oleh 

sejumlah anggota bursa bagi para nasabah-nasabahnya untuk dapat 

secara langsung melakukan pesanan beli atau jual efek.
22

 

i. Remote Tranding  

adalah sistem perdagangan jarak jauh yang dapat dilakukan 

oleh anggota bursa dari kantornya masing-masing dimana setiap 

order langsung dikirim ke sistem perdagangan bursa efek (JATS) 

tanpa perlu memasukan order melalui lantai bursa.
23

 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model 

analisis data Miles and Huberman.
24

 Analisis data dalam penelitian 

kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah 

selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman, 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas data dalam analisis data, yaitu : 

a. Data Reduction ( Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, 

semakin lama penelitian ke lapangan, maka jumlah data akan semakin 

banyak, komplek dan rumit. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 
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dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah diredukasi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila dipelukan. Reduksi data dalam penelitian ini yaitu 

merangkum tiap-tiap sub pertanyaan pada kuesioner atau hasil 

wawancara yang telah dijawab oleh informan kemudian dari hasil 

rangkuman tersebut, peneliti menganalisis data dalam bentuk teks atau 

tulisan-tulisan yang lebih rinci untuk memberikan gambaran yang jelas 

agar mempermudah baik penulis dan pembaca mampu memahami isi 

dari hasil penelitian. Redukasi data merupkan proses berfikir sensitif 

yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalam wawasan yang 

tinggi.  

b. Data Display (Penyajian data) 

Setelah data diredukasi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara 

kategori, flowcard dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman 

menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

c. Conclusion Drawing/ Verification 

Langkah ketiga data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 



ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah 

dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian 

kualitatif masih bersifat semantara dan akan berkembang setelah 

peneliti berada di lapangan.  

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini maka 

peneliti menggunakan pendekatan dengan skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Pilihan jawaban 

pertanyaan kuesioner lebih dari 2 dan minimal 3 yaitu : Ya, Tidak, dan 

Ragu-Ragu. 

Tabel 1.1 

Penilaian Skor Jawaban 

Pilihan Jawaban Skor  

Ya 3 

Tidak 2 

Ragu-Ragu 1 

      Sumber: google searcing 

 

 

Kriteria penilaian skor : 

1. Cukup = Jika Skor > = 66, 7 % 



2. Rendah = Jika Skor < = 66, 7 % 

Berapapun banyaknya jumlah pertanyaan jika pertanyaan dengan 

pilihan 3 jawaban yang sama yaitu : Ya, Tidak, Ragu-Ragu. Penentuan 

kriteria objektifnya akan tetap pada interval 66, 7 %.  
25

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih memudahkan dan memahami isi dari skripsi ini secara 

keseluruhan, penulis membuat sistematika atau garis besar dari penulisan 

skripsi ini yang terbagi atas lima bab, dengan sub-sub bab masing-masing 

diuraikan sebagai berikut : 

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang 

masalah yaitu bagian yang menjelaskan alasan-alaan mengapa penelitian 

penting untuk dilakukan. Dilanjutkan dengan merumuskan masalah, 

kemudian merumuskan tujuan penelitian sehingga masalah dapat 

dipecahkan, memaparkan manfaat dan kegunaan penelitian.  

Bab kedua, kajian teori terdiri dari : Uraian umum tentang investasi 

saham syariah yang terdiri dari investasi saham syariah beserta 

pembahasannya, Investasi saham syariah beserta pembahasannya, pasar 

modal syariah beserta pembahasannya, pengertian tingkat pemahaman, 

pengertian investor dan pengertian pemahaman investor tentang investasi 

saham syariah. 

Bab ketiga, gambaran umum objek penelitian terdiri dari: 

Memaparkan gambaran umum Galeri Investasi Syariah Institut Agama 
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Islam Negeri Bengkulu yang berisikan tentang sejarah berdirinya GIS 

IAIN Bengkulu, tujuan didirikan GIS IAIN Bengkulu, struktur orgnisasi  

GIS IAIN Bengkulu, pelayanan dan jam operasional GIS IAIN Bengkulu, 

serta produk saham syariah yang terdapat di GIS IAIN Bengkulu. 

Bab keempat, hasil dan pembahasan terdiri dari: Memaparkan 

tentang hasil penelitian tentang tingkat pemahaman investor tentang 

investasi saham syariah (Studi Pada Galeri Investasi Syariah Institut 

Agama Islam Negeri Bengkulu) dan mengetahui mengapa tidak semua 

investor galeri investasi syariah memahami istilah tentang saham syariah 

Bab kelima, kesimpulan dan saran terdiri dari: Berisi kesimpulan 

merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok 

masalah dan saran terhadap investor, dan pihak Galeri Investasi Syariah. 

 

  



BAB II 

KAJIAN TEORI 

B. Investasi Syariah 

1. Pengertian Investasi Syariah 

Investasi yang dilakukan oleh seorang muslim seharusnya dalam 

usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT. Menurut pandangan Islam, 

investasi memiliki pengertian dan tujuan yang lebih luas karena 

mencakup aspek dunia (materi) dan akhirat (ukhrawi). 

Ryandono mengemukakan bahwa: 

“Investasi Syariah adalah pengorbanan sumber daya pada masa 

sekarang untuk mendapatkan hasil yang pasti, dengan harapan 

memperoleh hasil yang lebih besar di masa yang akan datang, 

baik langsung seraya tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah 

secara menyeluruh (Kaffah). Selain itu, semua bentuk investasi 

dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah untuk mencapai 

kebahagiaan lahir batin di dunia dan akhirat baik bagi generasi 

sekarang maupun generasi yang akan datang.”
26

 

 

Dalam sistem ekonomi konvensional, seseorang melakukan investasi 

dengan tujuan atau keinginan yang berbeda-beda diantaranya ingin 

memperoleh keuntungan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan 

likuiditas, menabungan dengan tujuan agar mendapatkan pengembalian 

dengan jumlah yang lebih besar, berspekulasi, dan lain sebagainya. 

Begitu pula dalam ekonomi Islam, investasi merupakan kegiatan jual beli 

atau perdagangan yang dianjurkan dalam Islam. Islam sangat menentang 
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penimbunan harta yang dimiliki oleh karena itu Islam menganjurkan 

untuk berinvestasi karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki 

menjadi lebih produktif dan juga akan mendatangkan manfaat bagi orang 

lain, karena dalam Islam ada sebagian harta orang lain dari harta yang 

kita miliki. Islam memiliki sistem perekonomian yang diselenggarakan 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat manusia baik material 

maupun non material. Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan 

pada prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor rill maupun 

sektor keuangan. Sehingga investasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip-

prinsip syariah.
27

 

2. Tujuan Investasi Syariah 

Tujuan seseorang dalam berinvestasi syariah adalah terhidar dari 

unsur saling menzalimi antara sesama manusia dan terhidar dari zat yang 

diharamkan dalam Islam oleh karena itu bagi investor muslim hal yang 

diperhatikan dalam berinvestasi yang tidak lepas dari prinsip-prinsip 

syariah diantaranya : 

a. Riba 

Riba yaitu mengambil tambahan atau keuntungan dalam 

transaksi jual beli atau pinjam meminjam sehingga dapat merugikan 

orang lain atau menzalimi orang lain sehingga timbulnya 

ketidakadilan.
28
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b. Gharar 

Gharar berasal dari kata al- khathr yang berarti kekhawatiran, 

bahaya, atau resiko. Investasi yang bersifat gharar adalah investasi 

yang dimana terdapat unsur ketidaktahuan atau ada hal yang 

disembunyikan pada pihak perusahaan sehingga akibatnya investor 

tidak dapat memprediksi keuntungan atau kerugian pada perusahaan 

tersebut.
29

 

c. Maysir 

Maysir adalah salah satu bentuk perjudian orang Arab pada 

jaman jahililliyahdengan menggunakan anak panah tumpul atau 

permainan yang menggunakan qidah. Investasi yang mengandung 

unsur maysir adalah investasi yang dilakukan dengan cara untuk 

mengambil kekayaan atau keuntungan dengan mudah melalui 

pertaruhan, perjudian, atau mengandung unsur spekulatif. 
30

 

d. Ihtikar dan Bai‟ Najasy 

Tindakan (rekayasa) yang dilakukan untuk mempengaruhi 

permintaan (bai‟ najasy) atau penawaran (ihtikar) sangat 

diharamkan dalam Islam. Keduanya adalah tindakan yang 
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dilakukan untuk mendapatkan abnormal return dari rekayasa yang 

dibuat agar pihak lain terkecoh. 
31

 

e. Riswah 

Riswah atau suap-menyuap adalah sebuah perbuatan dimana 

suatu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan tujuan 

untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya dimana keduanya 

melakukannya secara sukarela.
32

 

3. Tingkat Pengembalian (Return)  

Return saham adalah hasil (keuntungan atau kerugian) yang 

diperoleh dari suatu investasi saham. Return saham bisa positif dan bisa 

juga negatif. Jika positif berarti mendapatkan keuntungan atau 

mendapatkan capital gain, sedangkan jika negatif berarti rugi atau 

mendapatkan capital loss.
33

 

“Dalam melakukan kegiatan investasi pada saham, para investor 

perlu melihat apakah saham tersebut memberikan tingkat 

pengembalian (return) yang sesuai dengan harapan atau tidak. 

Return merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung 

risiko atas investasi yang dilakukan. Return diperoleh pada saham 

terdiri dari dua komponen, yaitu capital gain(loss) dan yield. 

Capital gain (loss) merupakan selisih harga sekarang relatif 

terhadap periode sebelumnya. Yield merupakan komponen return 

aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari 

besarnya dividen yang diperoleh secara periodik dari suatu 
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investasi. Dalam hal saham yield diperlihatkan dari besarnya 

dividen yang diperoleh.” 
34

 

 

4. Risiko Investasi Syariah 

Dalam investasi syariah, risiko tidaklah serupa dengan 

ketidakpastian (uncertainty). Keduanya merupakan istilah yang serupa 

tapi tidak sama. Keserupaan keduanya terletak pada pengertian mengenai 

adanya suatu kejadian yang belum pasti di masa yang akan datang. Untuk 

istilah uncertainty, ketidakpastian tersebut merujuk pada kejadian-

kejadian yang tidak diharapkan yang tidak diperkirakan (unexpected 

risk), sedangkan risiko dalam hal ini dimaksudkan sebagi sesuatu yang 

dapat diperkirakan (expected risk). Selanjutnya, perbedaan keduanya 

terletak pada estimasi atas ketidakpastian tersebut. Unexpected risk 

dalam uncertainty kemungkinan muncul lebih dari satu, namun 

probabilitas kemunculannya tidak dapat diketahui secara kuantitatif, 

sedangkan risiko tingkat ketidakpastiannya dapat diukur secara 

kuantitatif.
35

 

Dalam kajian fiqih muamalah, istilah untuk menyebut 

ketidakpastian adalah gharar dan tadlis. Seperti halnya uncertainty dan 

risk. Seringkali kedua kata tersebut dipertukarkan sehingga dikatakan 

uncertainty dan risk adalah gharar. Padahal keduanya terdapat perbedaan 

yang mendasar sepertihalnya pembahasan diatas yaitu tentang 
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penyediaan informasi. Dalam gharar kurangnya pengetahuan informasi 

dialami oleh kedua pihak yang berakad, sedangkan dalam tadlis hanya 

dialami oleh salah satu pihak.  Ketidakjelasan terkait objek akad menjadi 

dilarangnya akad menurut ulama yaitu meliputi : 

 1) jenis, 

 2) spesifikasi,  

3) atribut,  

4) kuantitas,  

5) esensi, dan  

6) waktu penyerahan.36 

C. Investasi Saham Syariah 

1. Pengertian Saham Syariah 

Saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana 

pada suatu perusahaan, kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, 

nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan 

kepada setiap pemegannya, atau jenis efek yang sering dipergunakan 

oleh emiten untuk memperoleh dana dari masyarakat dan juga 

merupakan jenis yang paling populer di pasar modal. 

Produk investasi berupa saham pada prinsipnya sudah sesuai 

dengan ajaran Islam. Dalam teori percampuran, Islam mengenal akad 

syirkah atau musyarakah yaitu suatu kerja sama antara dua atau lebih 
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pihak untuk melakukan usaha dimana masing-masing pihak menyetorkan 

sejumlah dana, barang atau jasa. Adapun jenis-jenis syirkah yang dikenal 

dalam ilmu fikih yaitu: „inan, mufawadhah, wujud, abdan, mudhrabah. 

Pembagian tersebut didasarkan pada jenis setoran masing-masing pihak 

dan siapa diantara pihak tersebut yang mengelola kegiatan usaha 

tersebut. 

Fatwa di atas telah menentukan bagaimana memilih saham-saham 

yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam perkembangannya telah banyak 

negara-negara yang telah menentukan batasan suatu saham dapat 

dikategorikan sebagai saham syariah. Didalam literatur-literatur, tidak 

terdapat istilah atau pembedaan antara saham yang syariah dengan yang 

non syariah. Akan tetapi, saham sebagai bukti kepemilikan suatu 

perusahaan dapat dibedakan menurut kegiatan usaha dan tujuan 

pembelian saham tersebut. Saham menjadi halal (sesuai syariah) jika 

saham tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya 

bergerak dibidang yang halal dan dalam niat pembelian saham tersebut 

adalah untuk investasi, bukan untuk spekulai (judi). Untuk lebih 

amannya, saham yang dilisting dalam Jakarta Islamic Index (JII) 

merupakan saham-saham yang insya Allah sesuai syariah. 

Dengan demikian saham syariah adalah bukti kepemilikan atas 

suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam 

pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. 

Sebagaimana telah difatwakan Dewan Syariah Nasional No. 40/DSN-



MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip 

syariah di bidang pasar modal.
37

 

2. Keuntungan Saham Syariah 

Salah satu bidang investasi yang cukup menarik namun tergolong 

beresiko tinggi adalah investasi saham (investasi di pasar modal). Saham 

perusahaan go public, sebagai komoditi investasi tergolong beresiko 

tinggi, karena sifat komoditinya yang sangat peka terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi, baik perubahan diluar negeri maupun di dalam 

negeri, perubahan di bidang politik, ekonomi, moneter, Undang-undang 

atau peraturan maupun perubahan yang terjadi dalam industri dan 

perubahan itu sendiri. Perubahan-perubahan tersebut dapat berdampak 

positif  yang berarti naiknya kurs saham atau berdampak negative yang 

berarti turunnys kurs saham. Keuntungan saham syariah di pasar modal: 

1) Capital Gain, yaitu keuntungan dari hasil jual-beli saham, berupa 

selisih antara nilai jual yang lebih tinggi dari pada nilai beli saham 

2) Deviden, adalah pembagian laba kepada pemegang saham menurut 

UUD PT No.40/2007 deviden hanya dapat dibagikan emiten dengan 

saldo laba positif.  

3) Saham Perusahaan, seperti tanah atau aktiva berharga sejenis, 

nilainya akan meningkat sejalan dengan waktu dan sejalan dengan 

perkembangan atau kinerja perusahaan. Pemodal jangka panjang 

mengandalkan kenaikan nilai saham ini untuk meraih keuntungan 
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dari investasi saham. Pemodal seperti ini membeli saham dan 

menyimpannya untuk jangka waktu lama (tahunan) dan selama masa 

itu mereka ini memperoleh manfaat dari deviden yang dibayarkan 

perusahaan setiap periode tertentu. Saham juga dapat menjaminkan 

ke Bank untuk memperoleh kredit sebagai angunan tambahan dari 

angunan pokok. 

4) Stock Split adalah pemecahan nominal saham menjadi saham dengan 

nominal yang lebih kecil dengan rasio tertentu misalnya satu unit 

saham nilai nominal Rp.1000 dipecah menjadi dua unit saham nilai 

nominal Rp. 500. 

5) Reverse Stock Splid adalah penggabungan beberapa saham menjadi 

saham dengan nominal lebih besar dengan rasio tertentu. 

3. Risiko Saham Syariah 

Risiko yang sering terjadi dalam investasi saham syariah adalah 

sebagai berikut : 

1) Capital Loss, yaitu kerugian dari hasil jual beli saham, berupa selisih 

antara nilai jual yang lebih rendah dari pada nilai beli saham. 

2) Opportunity Loss, kerugian berupa selisih suku bunga deposito 

dikurangi total hasil yang diperoleh dari investasi saham. 

3) Kerugian karena perusahaan dilikuidasi, namun nilai likuidasinya 

lebih rendah dari harga beli saham.
38
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D. Pasar Modal Syariah 

1. Pengertian Pasar Modal Syariah 

Pengertian pasar modal menurut Undang-undang Pasar modal no. 8 

tahun 1995 yaitu: 

“Pasar modal yaitu sebagai suatu 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.” 

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.
39

 

Adapun menurut Fakhrudin mendefinisikan tentang pasar modal 

(capital market) yaitu: 

“Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik 

dalam bentuk utang atau pun modal sendiri.”
40

 

Pasar modal syari’ah adalah syari‟ah itu sendiri. pengertian 

syari’ah ini yakni peraturan-peraturan yang mengandung bentuk hukum 

yang telah digariskan oleh Allah, atau telah digariskan pokok-pokoknya 
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dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhinya, supaya 

syaria’ah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung dengan Allah 

dan dengan manusia.
41

  

Secara sederhana, pasar modal Syariah dapat diartikan sebagai 

pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip Syariah Islam. Oleh karena 

itu, instrumen yang diperdagangkan tidak boleh terkait dengan kegiatan 

bisnis yang diharamkan seperti riba (bunga/rente), perjudian, spekulasi, 

produsen minuman keras, produsen makanan yang mengandung babi, 

dan lain-lain. 
42

 

Adapun menurut Andri Soemitra terkait pasar modal syariah sebagai 

berikut: 

“ Pasar modal syariah yaitu: pasar modal yang diharapkan 

mampu menjalankan fungsi yang sama dengan pasar modal 

konvensional, namun dengan kekhususan syariahnya yaitu 

mencerminkan keadilan dan pemerataan distribusi keuntungan. 

Setiap kegiatan pasar modal syariah berhubungan dengan 

perdagangan efek syariah, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga profesi yang 

berkaitan dengannya, dimana produk dan mekanisme 

operasionalnya berjalan tidak bertentangan dengan hukum 

muamalat islamiah. Setiap transaksi surat berharga di pasar 

modal syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat 

Islam. Pasar modal syariah idealnya dikarateriasasi oleh 

ketiadaan transaksi berbasis bunga, transaksi meragukan dan 

saham perusahaan yang berbisnis pada aktivitas dan barang 

haram, serta adanya upaya yang sistematis menjadikan produk 

syariah sebagai sarana mewujudkan tujuan syariah di bidang 

ekonomi dan keuangan.” 
43

 

 

2. Manfaat Pasar Modal Syari’ah 
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Pasar modal memungkinkan percepatan pertumbuhan ekonomi 

dengan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk dapat 

memanfaatkan dana langsung dari masyarakat tanpa harus menunggu 

tersedianya dana dari operasi perusahaan. Ada beberapa manfaat pasar 

modal antara lain: 

a) Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bgi dunia usaha. 

b) Memberikan sarana investasi bagi investor 

c) Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarkat 

menegah. 

d) Penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme, 

menciptakan iklim berusaha yang sehat. 

e) Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik 

f) Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan 

mempunyai prospek. 

g) Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan 

risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan 

diversifikasi investasi.
44

 

3. Fungsi dan Karakteristik Pasar Modal Syari’ah 

Pasar modal berperan menjalankan dua fungsi secara simultan 

berupa fungsi ekonomi dengan mewujudkan pertemuan dua kepentingan, 

yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang 

memerlukan dana, dan fungsi keuangan dengan memberikan 
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kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik 

dana melalui investasi.  Pada fungsi keuangan, pasar modal berperan 

sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi  

perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat  pemodal 

(investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk 

mengembangkan usaha, ekspansi, penambahan modal kerjadan lain-lain. 

Sedangkan pada fungsi yang kedua pasar modal menjadi sarana bagi 

masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, 

obligasi, raksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat 

menempatkan keuntungan dan  resiko masing-masing instrumen.
45

 

Menurut Metwally karakteristik yang diperlukan dalam membentuk 

pasar modal syariah adalah sebagai berikut : 

a) Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek 

b) Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat  

diperjualbelikan melalui pialang. 

c) Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat 

diperjualbelikan di Bursa efek diminta menyampaikan informasi 

tentang perhitungan (account) keuntungan dan kerugian serta neraca 

keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak 

lebih dari 3 bulan 

d) Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-

tiap  perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali 
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e) Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari 

HST 

f) Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST 

g) Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang 

terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah 

h) Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu 

periode perdagangan setelah menentukan HST 

i) Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode 

perdagangan, dan dengan harga HST.
46

 

4. Jenis- Jenis Pasar Modal Syari’ah 

1) Pasar Perdana (Primary Market), Pasar perdana merupakan pasar 

dimana emiten pertama kali memperdagangkan saham atau surat 

berharga lainnya untuk publik atau lebih dikenal dengan istilah go 

public, yang biasa dikenal dengan penawaran umum atau Initial 

Public Offering(IPO). Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga 

emisi sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya 

memperoleh dana dari penjualan tersebut. 

2) Pasar Sekunder (Secondary Market) Pasar sekunder adalah pasar yang 

memperdagangkan efek setelah IPO, dimana perdagangan hanya 

terjadi antar investor yang satu dengan yang lainnya, transaksi ini 

tidak terlepas dari fungsi bursa sebagai lembaga fasilitator 

perdagangan di pasar modal. Pada pasar sekunder, harga efek 
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ditentukan berdasarkan kualitas efek tersebut. Naik turunnya kurs 

suatu efek ditentukan oleh daya tarik menarik antara permintaan dan 

penawaran efek tersebut, atau dengan kata lain 

kekuatan supply dandeman dari saham tersebut yang menentukan 

harganya.
47

 

5. Mekanisme Perdagangan di Pasar Modal Syariah 

a) Pasar Reguler 

adalah pasar dimana perdagangan efek dibursa dilaksanakan 

berdasarkan proses tawar menawar secara lelang yang 

berkesinambungan (continuous auction market) oleh anggota bursa 

efek melalui JATS yang berlangsung pada dua dua sesi perdagangan 

dan penyelesaian dilakukan pada hari bursa ke tiga setelah terjadi 

transaksi bursa (T+3).
48

 

b) Pasar Tunai 

adalah pasar dimana pedagangan efek dibursa dilaksanakan 

berdasarkan proses tawar menawar secara lelang secara 

berkesinambungan (continuous auction market) leh angggota bursa 

efek melalui JATS yang berlangsung hanya sesi pertama saja dari 

dua sesi perdagangan setiap harinya yang berlangsung dibursa efek, 
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penyelesainya dilakukan pada hari bursa yang sama dengan 

terjadinya perdagangan transaksi bursa (T+0).
49

 

c) Pasar Negosiasi 

adalah pasar dimana perdagangan di bursa dilaksanakan 

menggunakan satuan lembar berdasarkan kesepakatan antara penjual 

dan pembeli tanpa harus mengacu pada besaran fraksi harga. 

Penyelesainya dapat dilakukan sesuai kesepakatan atau, T+0 khusus 

untuk hari bursa berakhir perdagangan HMETD dan maksimal T+3, 

jika kedua belah pihak tifak menetapkan waktu penyelesaian.
50

 

d) Online Trading  

adalah sarana sistem perdagangan yang disediakan oleh sejumlah 

anggota bursa bagi para nasabah-nasabahnya untuk dapat secara 

langsung melakukan pesanan beli atau jual efek.
51

 

e) Remote Trading  

adalah sistem perdagangan jarak jauh yang dapat dilakukan oleh 

anggota bursa dari kantornya masing-masing dimana setiap order 

langsung dikirim ke sistem perdagangan bursa efek (JATS) tanpa 

perlu memasukan order melalui lantai bursa.
52
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E. Tingkat Pemahaman 

1. Pengertian Pemahaman 

Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan 

seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang 

diketahuinya. Artinya, seseorang tersebut tidak hanya hafal secara 

Verbalitas, tetapi mamahami konsep dari masalah atau fakta yang 

ditanyakan maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, 

mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterprestasikan, 

menjelaskan, menyajikan, mengatur, menjelaskan, mendemostrasikan, 

memberi contoh, memperkirakan, menentukan dan mengambil 

keputusan.
53

 

Pemahaman Menurut kamus besar bahasa indonesia sebagai 

berikut: 

“Sesuatu hal yang kita  pahami dan kita mengerti dengan 

benar. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai 

arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses 

pembuatan cara memahami. Pemahaman berasal dari kata 

paham yang artinya pengertian (pengetahuan yang banyak), 

pendapat (pikiran), aliran (pandangan), mengenai benar, 

pandai dan mengerti benar. Sehingga dapat diartikan bahwa 

pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara 

mempelajari baik supaya paham dan mengetahui banyak 

mengenai sesuatu hal." 
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2. Pengertian Tingkat Pemahaman 

Tingkat Pemahaman adalah seberapa mampukah sesorang dalam 

menguasai dan membangun makna dari pikiranya serta seberapa 

mampukah sesorang tersebut menggunakan apa yang dikuasainya dalam 

keadaan lain. Bloom menjelaskan ada tiga tipe kemampuan pemahaman, 

yaitu: pertama, translasi (kemampuan menjelaskan), kedua interprestasi 

(kemampuan menerjemahkan), ketiga ekstrapolasi (kemampuan 

meramal).
54

 Dalam tingkatan pemahaman terbagi menjadi tiga bagian : 

a. Tingkat Paham 

Tingkat paham dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan 

yang sudah dapat digunkan untuk menjelaskan apa yang diketahui 

dengan benar. Meskipun begitu, dalam tingkatan pengetahuan ini, 

orang yang paham biasanya belum bisa mengaplikasikan apa yang 

dipahaminya di permasalahan yang sesungguhnya (di dunia nyata). 

b. Tingkat Cukup Paham 

Tingkat cukup paham adalah kemampuan seseorang 

menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui yang sumbernya 

belum bisa di pertanggung jawabkan atau bahkan bisa dibilang 

masih jadi simpang siur. 
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c. Tingkat Tidak Paham 

Tingkat tidak paham adalah kemampuan seseorang dalam 

menanggapi pertanyaan yang diberikan menyatakan pendapatnya 

tidak memahami sama sekali apa yang disampaikan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman 

adalah kemampuan seseorang untuk memahami atau mengerti akan suatu 

hal serta dapat di realisasikan dalam dunia nyata. 

F. Investor 

Investor adalah setiap orang yang melakukan pembelian atau pejualan 

saham atau surat berharga lainnya dipasar modal dapat disebut investor. jadi 

semua orang bisa menjadi investor, asal memiliki dana dan mau 

menggunakan dana ituuntuk belanja surat berharga. Jadi pengertian investor 

dalam dunia pasar modal berbeda sedikit dengan pengertian investor sehari-

hari. Dalam keseharian, investor biasanya diartikan sebagai orang yang 

membangun pabrik atau membangun properti. 

G. Tingkat Pemahaman Investor Tentang Investasi Saham Syariah 

Tingkat pemahaman Investor adalah suatu proses cara memahami, cara 

mempelajari baik-baik supaya paham dan mengetahui banyak mengenai 

sesuatu hal yang berkaitan dengan investasi saham syariah diantaranya faktor 

internal ataupun faktor eksternal serta mampu memahami dan mempraktikan 

secara langsung didunia nyata. Pemahaman Investor tentang investasi saham 

syariah sangat penting, oleh karena itu sebaiknya sebelum berinvestasi saham 

syariah sebaiknya para investor harus memahami terlebih dahulu istilah-



istilah penting dalam investasi saham syariah hal ini berkaitan dengan 

pengertian dividen, capital gain, capital loss, stock split, online trading, 

remote trading, pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Investor dapat 

dikatakan paham tentang istilah-istilah dalam investasi saham syariah apabila 

investor mampu menjelaskan dan menjalankan dalam dunia pasar modal 

syariah. 

 

  



BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

A. Profil Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia Iain Bengkulu 

Peran Galeri Investasi Syariah - Bursa Efek Indonesia sebagai one 

stop student activities pasar modal di dunia akademisi merupakan salah satu 

sarana pembelajaran yang dapat menjadi sebuah kekuatan untuk 

mencerdaskan bangsa. Kedepannya, melalui laboratorium pasar modal yang 

menyediakan real time data untuk belajar menganalisa aktivitas perdagangan 

saham, diharapkan dapat menjadi jembatan menuju penguasaan ilmu 

pengetahuan beserta prakteknya di Pasar Modal, sehingga perguruan tinggi 

dapat menghasilkan masyarakat akademisi yang memahami teori beserta 

prakteknya.
55

 

Mengacu pada visi dan misi, IAIN Bengkulu dimaksudkan sebagai 

lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat secara integritas berdasarkan semangat 

peneguhan dan revitalisasi nilai-nilai Islam yang berwawasan kebangsaan, 

dengan mempertimbangkan konteks krearifan lokal masyarakat Sumatera 

bagian Selatan khususnya, dan Indonesia pada umumnya, paradigma 

penyelenggaraan pendidikan yang integrative dengan didasari semangat 

revitalisasi nilai-nilai Islam dan kebangsaan tersebut diorientasikan untuk 

mengembangkan ilmu, teknologi, seni dan budaya dalam rangka 
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meningkatkan kualitas keberagaman dan kehidupan masyarakat Indonesia 

serta kemanusiaan secara universal. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi 

dasar IAIN Bengkulu dalam mendirikan Galeri Investasi Syariah-Bursa Efek 

Indonesia satu-satunya yang terdapat di Provinsi Bengkulu.
56

 

1. Sejarah Berdirinya GIS BEI IAIN Bengkulu 

“ Berdirinya Galeri Investasi Syariah-Bursa Efek Indonesia IAIN 

Bengkulu, dimulai dengan kunjungan mahasiswa FEBI IAIN 

Bengkulu ke Kantor Perwakilan BEI Palembang pada tanggal 9 

Mei 2016. Kunjungan tersebut di bimbing oleh Dosen FEBI 

yaitu Bapak Faisal Muttaqin, MSM. Hasil kunjungan tersebut 

memberikan edukasi kepada mahasiswa mengenai investasi di 

pasar modal dan rencana pendirian Galeri Investasi Syariah BEI 

(GIS BEI) Bengkulu”.
57

 

 

Hasil kesepakatan pendirian Galeri Syariah BEI IAIN Bengkulu 

ditindak lanjuti melalui surat Dekan FEBI IAIN Bengkulu yang ditujukan 

ke Kantor Perwakilan BEI Palembang. Tindak lanjut dari surat tersebut, 

proses pendirian GIS BEI IAIN Bengkulu dibawah kordinasi dari Kantor 

Perwakilan BEI Jambi. Pada tanggal 20 Juli 2016, Perwakilan IAIN 

Bengkulu menindak lanjuti pendirian GIS dengan datang ke Jambi untuk 

berkordinasi mengenai pendirian GIS, disamping itu juga kegiatan tersebut 

mengunjungi GIS BEI IAIN Jambi sebagai referensi pendrian GIS BEI 

IAIN Bengkulu. Hasil Kordinasi terebut disepakati pendirian GIS BEI 

IAIN Bengkulu, Perusahaan Sekuitas yang dipilih adalah PT.First Asia 

Capital, dan GIS BEI diresmikan pada hari Rabu, 21 September 2016. 
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Pada tanggal 1 September 2016, pihak KP BEI Jambi dan Direksi 

PT First Asia Capital mengunjungi IAIN Bengkulu sebagai bentuk 

penindaklanjutan persiapan pendirian GIS BEI IAIN Bengkulu dan pada 

kegiatan tersebut dilaksanakan juga kegiatan Edukasi Pasar Modal sebagai 

pengenalan Pasar Modal dikalangan mahasiswa IAIN Bengkulu. Pada 

tanggal 21 September 2016, dilaksanakannya peresmian GIS BEI IAIN 

Bengkulu dengan dihadiri Direktur Pengawas OJK Lutfy Zain Fuady, 

Diretur Dr.Zulkarnain S, Dekan FEBI IAIN Bengkulu Ibu Dr. Asnaini, 

Kepala OJK Provinsi Bengkulu Bapak Yan Syafri, dan Kepala KP BEI 

Jambi Bapak I Ngurah Gusti Sandiana.
58

 

2. Tujuan Berdirinya GIS BEI IAIN Bengkulu 

a. Mengenalkan Pasar Modal sejk dini pada dunia akademis terutama 

civitas akademika IAIN Bengkulu 

b. Memungkinkan civitas akademika tidak hanya mengenal teori namun 

juga memahami praktek dalam Investasi Saham Syaiah 

c. Sebagai langkah untuk menjangkau kelompok yang berpendidikan 

agar dapat lebih memahami dan mengenal dunia pasar modal 

d. Mendapatkan data publikasi dan bahan cetakan mengenai 

perkembangan pasar modal yang diterbitkan oleh BEI termasuk 

peraturan dan Undang-Undang Pasar Modal 

e. Dapat mengakses informasi data BEI dalam mendukung kegiatan Tri 

Darma Perguruan Tinggi pada IAIN Bengkulu 
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f. Merupakan salah satu sarana pembelajaran yang dapat menjadi sebuah 

kekuatan untuk mencerdaskan bangsa 

g. Menjadi salah sau sarana bagi para akademisi maupun masyarakat 

umum memperoleh informasi tentang produk pasar modal dan menjadi 

sarana bertransaksi secara langsung. 

3. Struktur Organisasi GIS BEI IAIN Bengkulu 

Galeri Investasi BEI Syariah IAIN Bengkulu langsung ditunjuk 

berdasarkan struktur organisasi yang disepakati oleh pihak IAIN 

Bengkulu, BEI, dan Perusahaan Sekuritas yang mengacu pada pedoman 

pendirian Galeri Investasi Syariah BEI. Pada IAIN Bengkulu, Galeri 

Investasi Syariah dibawah kordinasi Rektor IAIN Bengkulu, dengan 

Struktur sebagai berikut 

Pembina :  

1) Prof.Dr. Sirajuddin, M.,M.Ag., M.H. (Rektor IAIN Bengkulu) 

2) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia 

3) Direktur Utama First Asia Capital 

Penanggung Jawab : Dr. Asnaini, M.A. (Dekan FEBI IAIN Bengkulu) 

Direktur Galeri : Evan Stiawan, S.E., M.M. 

Direktur Eksekutif : Yetti Afrida Indra, M.Ak. 

Manajer Keuangan : Lucy Auditiya, S.E., M.Ak. 

Manajer R&D  : Kustin Hartini, M.M.
59
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4. Pelayanan dan Jam Operasional GIS BEI IAIN Bengkulu 

GIS BEI IAIN Bengkulu melayani  pada hari senin-Jum’at pukul 

08.30-16.00 WIB dan istirahat pada pukul 12.00-13.30 WIB. GIS BEI 

IAIN Bengkulu memberikan beberapa pelayanan terkait dengan pasar 

modal yaitu: 

1. Pembukaan Rekening Efek 

2. Konsultasi Pemilihan Saham 

3. Sekolah Pasar Modal Syariah 

4. Mini Perpustakaan Pasar Modal 

5. Permainan Stocklab
60

 

B. Saham Syariah GIS BEI IAIN Bengkulu 

GIS BEI IAIN Bengkulu bekerja sama dengan perusahaan sekuritas yaitu 

FAC sekuritas. Jadi, jika ada investor yang membuka rekening saham di FAC 

sekuritas bekerja sama GIS BEI IAIN Bengkulu. Saham syariah yang di 

transaksikan di GIS IAIN Bengkulu yaitu semua jenis saham syariah yang 

terdaftar di JII (Jakarta Islamic Indeks). Indeks JII adalah salah satu saham 

yang ada pada Bursa Efek Indonesia yang menghitung indeks rata-rata 30 

saham yang memenuhi kriteria syariah, berkapitalisasi pasar terbesar, dan 

mempunyai tingkat likuiditas nilai perdagangan yang tinggi. 
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Tabel 3.1 

Daftar Saham Yang Masuk Dalam Perhitungan  

Jakarta Islamic Indeks (JII) 

Periode Juni 2018 – November 2018 

 

No Kode Saham Nama Saham 

1 ADRO Adaro Energy Tbk 

2 AKRA AKR Corporindo Tbk 

3 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 

4 ASII Astra International Tbk 

5 BRPT Barito Pacifik Tbk 

6 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk 

7 CTRA Ciputra Developement Tbk 

8 EXCL Xl Axiata Tbk 

9 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

10 INCO Vale Indonesia Tbk 

11 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

12 INDY Indika Energy Tbk 

13 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk 

14 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 

15 KLBF Kalbe Farma Tbk 

16 LPKR Lippo Karwaci Tbk 

17 LPPF Matahari Departement Store Tbk 

18 PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk 

19 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 

20 PTPP PP Persero Tbk 

21 SCMA Surya Citra Media Tbk 

22 SMGR Semen Indonesia (Persero Tbk) 

23 SMRA Summarecon Agung Tbk 

24 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 

25 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk 

26 UNTR United Tractor Tbk 

27 UNVR Unilever Indonesia Tbk 

28 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk 

29 WSBP Waskita Beton Precast Tbk 

30 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk 

Sumber : PT. Bursa Efek Indonesia 
  



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Tingkat Pemahaman Investor Galeri Investasi Syariah Institut Agama 

Islam Negeri  Bengkulu Tentang Investasi Saham Syariah 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan baik dengan 

wawancara langsung kepada investor ataupun dengan cara observasi yang 

penulis lakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman investor tentang 

investasi saham syariah (studi: Galeri Investasi Syariah Institut Agama Islam 

Negeri Bengkulu) dengan uraian sebagai berikut : 

1. Tingkat Pemahaman Investor Tentang Pengertian Dividen 

Dari hasil penelitian terhadap tujuh puluh satu investor, sebanyak 

empat puluh investor diantaranya Ibu My, Ibu Ys, Bapak Rs, Bapak Js,  

Sinta, Sisi, Lufika, Aisyah,mereka mengatakan bahwa memahami tentang 

pengertian dividen sumber yang mereka dapatkan dari membaca buku, 

internet, sosialisasi pasar modal, seminar umum tentang investasi saham 

syariah. 
61

 

Sedangkan sepuluh investor Ananda, Risky, Jondri, Abdul, 

mengatakan tidak sama sekali memahami tentang dividen mereka hanya 

sebatas pernah mendengar tetapi tidak mengetahui apa itu dividen.
62

 

Dua puluh satu investor Bayu, Febri, Aniza, Listianah, Endah, Ibu 

Hf dan Ibu Rf, mengatakan bahwa mereka ragu-ragu dalam memahami 
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tentang pengertian dividen dikarenakan mereka bingung dan mereka sulit 

untuk mengerti dengan jelas apa itu dividen dan keuntungan seperti apa 

yang didapatkan. Serta mereka mengetahui dividen hanya dari mulut ke 

mulut atau sekedar bertanya kepada teman dan tidak membaca atau 

mengetahui secara detail tentang pengertian dividen.
63

 

Dari hasil penyebaran kuesioner penelitian, dapat disimpulkan dari 

71 investor sebanyak 40 x 3 = 120 investor yang memahami tentang 

pengertian dividen 10 x 2 = 20  investor tidak paham dan 21 x 1= 21 

investor ragu-ragu. Dengan jumlah perhitungan skor keseluruhan 161 dan 

skor tertinggi 3 x 71 = 213. Maka dilihat dari kriteria penilaian skor 161/ 

213 x 100 % = 75 % sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman 

investor tentang berada dalam tingkatan cukup. 

2. Tingkat Pemahaman Investor tentang dividen saham 

Dari hasil penelitian terhadap tujuh puluh satu investor, hanya 

sebanyak lima belas investor diantaranya, Ibu Ys, Ibu My Bapak Js, Bapak 

Rs, Fitri, Widia, dan Fikri, mereka mengatakan bahwa mereka memahami 

tentang dividen saham menurut mereka dividen saham merupakan 

keuntungan dari investasi saham syariah dalam bentuk lembaran saham 

sumber yang mereka dapatkan berupa pengetahuan langsung dari 

sosialisasi, membaca buku, dan internet serta sumber lainnya.
64

 

Sedangkan tiga puluh lima investor diantaranya, Sisi, Wari, Jondri, 

Agus, Indah, Risky, dan Wandi  mereka mengatakan bahwa mereka tidak 
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paham dan mereka sendiri bingung tentang dividen saham dan bahkan 

mereka mengatakan baru mendengar adanya pembagian dividen dalam 

investasi saham syariah.
65

 

Dua puluh satu diantaranya, Aisyah, Listianah, Ibu Hs dan Ibu Rf , 

mengatakan bahwa mereka ragu-ragu dalam memahami dividen saham 

yang mereka ketahui hanya sebatas keuntungan investasi saham syariah 

disebut dengan istilah dividen.
66

 

Dari hasil penyebaran kuesioner penelitian, dapat disimpulkan dari 

dapat disimpulkan dari 71 investor sebanyak 15 x 3 = 45 investor yang 

memahami tentang pengertian dividen 35 x 2 = 70  investor tidak paham 

dan 31 x 1= 31 investor ragu-ragu. Dengan jumlah perhitungan skor 

keseluruhan 86 dan skor tertinggi 3 x 71 = 213. Maka dilihat dari kriteria 

penilaian skor 86 / 213 x 100 % = 40 % sehingga dapat disimpulkan 

tingkat pemahaman investor tentang berada dalam tingkatan rendah. 

3. Tingkat Pemahaman Tentang Dividen Tunai 

Dari hasil penelitian terhadap tujuh puluh satu investor, sebanyak 

lima belas investor diantaranya Ibu My, Ys, Yn, Bapa Rs, Bapak Js, 

Aisyah, dan Fitri, mereka mengatakan memahami tentang dividen tunai 

sumber yang mereka dapatkan informasi dari pihak Gis yang memberikan 

edukasi tentang keuntungan investasi saham syariah, modul, membaca 

buku, dan internet.
67
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Sedangkan tiga puluh tuju investor Jondri, Oksen, Wari, Indah, 

Septi, dan Eva, mereka mengatakan tidak paham sama sekali tentang 

dividen tunai menurut sepengetahuan mereka tidak ada pembagian dari 

keuntungan saham yang mereka pernah dengar adalah dividen bahkan 

Jondri mengatakan bahwa ia baru mendengar adanya dividen tunai.
68

 

Sembilan belas investor diantaranya Lisa, Tika, Widia, Bapak Js 

dan Ibu Rs, mengatakan bahwa mereka ragu-ragu dalam memahami 

dividen tunai menurut sepengetahuan mereka hanya sebatas pernah 

mendengar tentang dividen tunai tetapi belum mampu untuk 

memahaminya atau mempelajarinya.
69

 

Dari hasil penyebaran kuesioner penelitian, dapat disimpulkan dari 

71 investor sebanyak 15 x 3 = 45 investor yang memahami tentang 

pengertian dividen 37 x 2 = 74 investor tidak paham dan 19 x 1= 19 

investor ragu-ragu. Dengan jumlah perhitungan skor keseluruhan 138 dan 

skor tertinggi 3 x 71 = 213. Maka dilihat dari kriteria penilaian skor 138 / 

213 x 100 % = 64 % sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman 

investor tentang berada dalam tingkatan rendah. 

 

 

4.   Tingkat Pemahaman Investor tentang Pengertian Capital Gain 

Dari hasil penelitian terhadap tujuh puluh satu investor, sebanyak 

tujuh belas investor diantaranya Ibu My, Ibu Es, Ibu Ys, Ibu Yn, Bapak 
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Rs, Bapak, Js, Aisyah, Listianah, Lufika, Lisa, yang memahami tentang 

pengertian capital gain sumber yang mereka dapatkan dari membaca 

buku, seminar umum tentang investasi saham syariah, artikel, internet dan 

sumber atau informasi yang berkaitan dengan investasi yang menyangkut 

tentang capital gain.
70

 

Sedangkan dua puluh lima investor diantaranya Sisi, Sinta, Widia, 

Desi, Endah, dan Indah, mereka mengatakan bahwa tidak memahami 

tentang pengertian capital gain dengan alasan bahwa mereka hanya saja 

pernah mendengar istilah capital gain tetapi untuk menjelaskannya mereka 

tidak paham, dan bahkan Widia mengatakan bahwa dia tidak pernah 

mendengar istilah capital gain dalam investasi saham syariah.
71

 

Dua puluh sembilan  investor lagi diantaranya Ibu Hf, Ibu Rf, Tika, 

Risky, Husnul dan Kartika mengatakan bahwa mereka ragu-ragu dalam 

memahami tentang pengertian capital gain menurut sepengetahuan 

mereka capital gain sama dengan dividen dengan alasan sama-sama dalam 

bentuk keuntungan untuk menjelaskannya dengan rinci mereka masih ragu 

dan bingung.
72

 

Dari hasil penyebaran kuesioner penelitian, dapat disimpulkan 

bahwa dari 71 investor sebanyak 17 x 3 = 51 investor yang memahami 

tentang pengertian dividen 25 x 2 = 50  investor tidak paham dan 29 x 1= 

29 investor ragu-ragu. Dengan jumlah perhitungan skor keseluruhan 130 

dan skor tertinggi 3 x 71 = 213. Maka dilihat dari kriteria penilaian skor 
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130 / 213 x 100 % = 61 % sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman 

investor tentang berada dalam tingkatan rendah. 

5. Tingkat Pemahaman Investor Tentang Perbedaan dati dividen dan capital 

gain 

Dari hasil penelitian terhadap tujuh puluh satu investor, sebanyak 

lima belas investor diantaranya Ibu My, Ibu Ys, Ibu Es, Bapak Rs, Bapak 

Js, Aisyah, Listianah, Lufika, dan Zeza, mereka mengatakan memahami 

tentang perbedaan dividen dan capital gain sumber yang mereka dapatkan 

membaca buku, modul, internet, dan informasi lainnya menurut mereka 

antara dividen dan capital gain memang sama-sama keuntungan dari 

investasi saham syariah tetapi diantara keduanya memiliki perbedaan jika 

dividen adalah sebagian laba perusahaan yang dibagikan oleh perusahaan 

kepada pemegang saham, sedangkan capital gain adalah selisih antara 

harga jual dengan harga beli. 
73

 

Sedangkan dua puluh satu investor Widia, Endah, Jondri, Wari, 

dan Indah, mereka mengatakan tidak paham dalam memahami perbedaan 

dividen dan capital gain menurut mereka disebabkan karena kurangnya 

informasi dan secara terang-terangan mengatakan malas membaca buku 

atau mempelajarinya.
74

 

Tiga puluh lima investor lain diantaranya, Sisi, Sinta, Khusnul, 

Kartika dan Heru, mereka mengatakan bahwa ragu-ragu dalam memahami 

perbedaan dividen dan capital gain menurut mereka dividen dan capital 
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gain sama-sama keuntungan dan mereka masih bingung atau ragu-ragu 

untuk mengatakan perbedaan dari keduanya.
75

 

Dari  hasil penyebaran kuesioner penelitian, dapat disimpulkan dari 

71 investor hanya sebanyak 71 investor sebanyak 15 x 3 = 45 investor 

yang memahami tentang pengertian dividen 21 x 2 = 42  investor tidak 

paham dan 35 x 1= 35 investor ragu-ragu. Dengan jumlah perhitungan 

skor keseluruhan 122 dan skor tertinggi 3 x 71 = 213. Maka dilihat dari 

kriteria penilaian skor 122 / 213 x 100 % = 57 % sehingga dapat 

disimpulkan tingkat pemahaman investor tentang berada dalam tingkatan 

rendah. 

6. Tingkat Pemahaman Investor Tentang Pengertian Capital Loss 

Dari hasil penelitian terhadap tujuh puluh satu investor, sebanyak 

dua puluh investor diantaranya Ibu My, Ibu Yn, Bapak Rs, Bapak Js, Vivi, 

Lisa, Wahyu, dan Heru mereka mengatakan memahami tentang pengertian 

capital loss sumber yang mereka ketahui dari membaca buku, pernah 

belajar, internet dan sumber lainnya.
76

 

Sedangkan tiga puluh  investor Widia, Risky, Jondri, Indah dan 

Sari mengatakan tidak memahami tentang pengertian capital loss dan 

alasan mereka mengatakan belum pernah mendengar istilah capital loss 

selain itu Jondri mengatakan pernah mendengar tetapi dengan alasan lupa 

apa itu capital loss.
77
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Dua puluh satu investor lain diantaranya Kartika, Endah, Sisi, 

Sinta, Sahril mereka mengatakan ragu-ragu dalam memahami pengertian 

capital loss mereka hanya berpendapat bahwa capital loss adalah kerugian 

tetapi kerugian dalam bentuk dan penjelasan bagaimana mereka masih 

bingung dan ragu-ragu.
78

 

Dari  hasil penyebaran kuesioner penelitian, dapat disimpulkan dari 

71 investor hanya sebanyak 20 x 3 = 60 investor yang memahami tentang 

pengertian dividen 30 x 2 = 60  investor tidak paham dan 21 x 1= 21 

investor ragu-ragu. Dengan jumlah perhitungan skor keseluruhan 141 dan 

skor tertinggi 3 x 71 = 213. Maka dilihat dari kriteria penilaian skor 141 / 

213 x 100 % = 66 % sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman 

investor tentang berada dalam tingkatan cukup. 

7. Tingkat Pemahaman Investor Tentang Penyebab Terjadinya capital loss 

Dari hasil penelitian terhadap tujuh puluh satu investor, hanya 

sebanyak sepuluh investor diantaranya Ibu Yn, Ibu Ys, Ibu My, Bapak Rs, 

Bapak Js, Aisyah, Lufika, dan Wahyu memehami tentang penyebab 

terjadinya capital loss sumber yang mereka dapatkan dari informasi pihak 

gis, seminar, sosialisasi pasar modal, modul, internet, dan informasi 

lainnya.
79

 

Sedangkan sebanyak lima puluh lima  investor diantaranya, Sinta, 

Heru, Ibu Rf dan Ibu Hf mengatakan bahwa mereka tidak memahami 

tentang penyebab terjadinya capital loss dengan alasan karena tidak terlalu 
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memahami istilah pasar modal, lupa, dan secara terang-terangan 

mengatakan malas membaca buku.
80

 

Enam investor lain diantaranya, Lufika, Lisa, Sisi, Widodo, dan 

Wahyu mengatakan ragu-ragu dalam memahami tentang penyebab capital 

loss mereka mengatakan capital loss itu didalam investasi saham syariah 

termasuk dalam katagori kerugian yang terjadi dalam investasi jadi 

menurut mereka mungkin saja bisa disebabkan karena turunnya harga jual 

atau harga beli dan mereka masih sangat bingung untuk menjelaskannya.
81

 

Dari hasil penyebaran kuesioner penelitian, dapat disimpulkan 

sebanyak 71 investor hanya 10 x 3 = 30 investor yang memahami tentang 

pengertian dividen 55 x 2 = 110  investor tidak paham dan 6 x 1= 6 

investor ragu-ragu. Dengan jumlah perhitungan skor keseluruhan 146 dan 

skor tertinggi 3 x 71 = 213. Maka dilihat dari kriteria penilaian skor 146 / 

213 x 100 % = 68 % sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman 

investor tentang berada dalam tingkatan cukup. 

 

 

8. Tingkat Pemahaman Investor Tentang Pengertian Stock Split 

Dari hasil penelitian terhadap tujuh puluh satu investor, sebanyak 

dua puluh lima investor diantaranya Ibu My, Ibu Ys, Ibu Yn, Bapak Js, 

Bapak Rs, Sinta, Sisi, Wahyu, Heru dan Lufika, mereka mengatakan 

memahami tentang pengertian stock split sumber yang mereka dapatkan 
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selain membaca buku, informasi dari berbagai media mereka juga 

memahami stock split dari permainan stocklab, karena dalam permainan 

stocklab ada istilah tentang stock split jadi secara tidak langsung investor 

yang pernah bermain stocklab mereka mengatakan memahami tentang 

pengertian stock split.
82

 

Sedangkan empat belas investor diantaranya Wari, Rizky, Fasal 

dan khusnul mereka mengatakan tidak memahami tentang pengertian stock 

split dengan alasan bahwa mereka baru mendengar dan juga ada yang 

mengatakan sudah lupa tentang stock split.
83

 

Tiga puluh dua investor lain diantaranya Vivi, Indah, Septi, 

Listianah, dan Rendi mengatakan bahwa mereka rag-ragu dalam 

memahami pengertian stock split dengan alasan sepengetahuan mereka 

tentang stock split hanya dari mulut- kemulut dan masih bingung tentang 

pengertian stock split.
84

 

Dari hasil penyebaran kuesioner penelitian, dapat disimpulkan dari 

71 investor, hanya sebanyak 25 x 3 = 75 investor yang memahami tentang 

pengertian dividen 14 x 2 = 28  investor tidak paham dan 32 x 1= 32 

investor ragu-ragu. Dengan jumlah perhitungan skor keseluruhan 135 dan 

skor tertinggi 3 x 71 = 213. Maka dilihat dari kriteria penilaian skor 135 / 

213 x 100 % = 63 % sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman 

investor tentang berada dalam tingkatan rendah. 

9. Tingkat Pemahaman Investor Tentang Tujuan dari Stock Split 
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  Dari hasil penelitian terhadap tujuh puluh satu investor, sebanyak 

dua puluh investor diantaranya Ibu Ys, Ibu My, Bapak Rs, Bapak Js, 

Aisyah, Zeza, Wahyu dan Heru mengatakan bahwa mereka memahami 

tentang tujuan dari stock split sumber yang mereka dapatkan dari membaca 

buku, internet dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pasar modal atau 

Gis.
85

 

Sedangkan tiga puluh investor diantaranya, Ibu Hs, Ibu Rf, Sinta, 

Sisi, dan Listianah tidak memahami tentang tujuan dari stock split. Ibu Hs, 

dan Ibu Rf mengatakan tidak paham dengan alasan karena jarang atau 

tidak aktif dalam mengikuti sosialisasi atau edukasi yang diadakan oleh 

pihak Gis disebabkan karena sibuk dalam pekerjaan, sedangkan investor 

lainnya mengatakan lupa.
86

 

Dua puluh satu investor lain diantaranya Lufika, Lisa, Vivi dan 

Widia mengatakan ragu-ragu dalam memahami tentang tujuan dari stock 

split mereka hanya mampu menjelaskan stock split itu pemecahan lembar 

saham, mereka ragu dan bingung dalam menjelasakan tujuannya.
87

 

Dari hasil penyebaran kuesioner penelitian, dapat disimpulkan dari  

71 investor, hanya sebanyak 20 x 3 = 60 investor yang memahami tentang 

pengertian dividen 30 x 2 = 60  investor tidak paham dan 21 x 1= 31 

investor ragu-ragu. Dengan jumlah perhitungan skor keseluruhan 141 dan 

skor tertinggi 3 x 71 = 213. Maka dilihat dari kriteria penilaian skor 141 / 
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213 x 100 % = 66 % sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman 

investor tentang berada dalam tingkatan cukup. 

10. Tingkat Pemahaman Investor Tentang Keuntungan stock split 

Dari hasil penelitian terhadap tujuh puluh satu investor, hanya 

sebanyak lima belas investor diantaranya Ibu My, Ibu Ys, Ibu Yn, Bapak 

Rs, Wahyu, Aisyah, dan Lufika mengatakan bahwa mereka memahami 

tentang keuntungan stock split sumber yang mereka dapatkan dari 

membaca buku dan internet. Mereka mengatakan keuntungan stock split 

salah satunya agar saham tidak terlalu mahal sehingga dapat meningkatkan 

jumlah pemegang saham dan meningkatan likuiditas perdagangan saham.
88

 

Sedangkan sepuluh investor diantaranya Risky, Wari, Indah, dan 

Widia mengatakan bahwa mereka tidak paham dan tidak mengetahui 

adanya keuntungan dari stock split.
89

 

Enam belas Investor lain diantaranya Sinta, Listianah, Heru dan 

Vivi mereka mengatakan ragu-ragu tentang keuntugan dari stock split. 

Sinta mengatakan ragu-ragu dengan alasan karena stock split itu 

pemecahan harga saham dan kalau untuk keuntungannya beliau kurang 

mengerti.
90

 

Dari hasil penyebaran kuesioner penelitian, dapat disimpulkan dari 

71 investor, hanya sebanyak 15 x 3 = 45 investor yang memahami tentang 

pengertian dividen 40 x 2 = 80  investor tidak paham dan 16 x 1= 16 

investor ragu-ragu. Dengan jumlah perhitungan skor keseluruhan 141 dan 
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skor tertinggi 3 x 71 = 213. Maka dilihat dari kriteria penilaian skor 141 / 

213 x 100 % = 66 % sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman 

investor tentang berada dalam tingkatan cukup. 

11. Tingkat Pemahaman Investor Tentang Pasar Tunai dalam Investasi 

Dari hasil penelitian terhadap tujuh puluh satu investor, hanya 

sebanyak lima belas investor diantaranya Ibu My, Ibu Ys, Bapak Js, Lisa, 

Listianah, Sisi, Wahyu, Aisyah dan Heru, mereka mengatakan memahami 

tentang pasar tunai dalam investasi sumber yang mereka dapatkan dari 

membaca buku, internet, dan sosialisasi edukasi tentang pasar modal. 

Mereka mengatakan pasar tunai dalam investasi berlangsung hanya sesi 

pertama dan setiap harinya berlangsung di bursa efek.
91

 

Sedangkan enam belas investor diantaranya Wari, Rizky, Indah, 

Endah, Sefti dan Vivi mereka mengatakan tidak paham tentang pasar tunai 

dalam investasi dengan alasan karena kurang membaca buku dan lupa.
92

 

Empat puluh investor Sinta, Sisi, Rendi, dan Lufika mengatakan 

ragu-ragu tentang pasar tunai dalam investasi dengan alasan mereka 

bingung antara pasar tunai dan pasar reguler.
93

 

Dari hasil penyebaran kuesioner penelitian, dapat disimpulkan dari 

71 investor hanyak sebanyak 15 x 3 = 45 investor yang memahami tentang 

pengertian dividen 16 x 2 = 32  investor tidak paham dan 40 x 1= 40 

investor ragu-ragu. Dengan jumlah perhitungan skor keseluruhan 117 dan 
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skor tertinggi 3 x 71 = 213. Maka dilihat dari kriteria penilaian skor 117 / 

213 x 100 % = 54 % sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman 

investor tentang berada dalam tingkatan rendah. 

12. Tingkat Pemahaman Investor Tentang waktu penyelesaian transaksi pasar 

tunai dalam investasi 

Dari hasil penelitian terhadap tujuh puluh satu investor, sebanyak 

tujuh belas investor diantaranya Ibu Yn, Ibu Ys, Ibu My, Bapak Js, Bapak 

Js, Lufika, Listianah, dan Aisyah mengatakan bahwa mereka memahami 

tentang waktu penyelesaian transaksi pasar tunai dalam investasi sumber 

yang mereka dapatkan membaca buku, modul, dan internet. Waktu 

penyelesaian transaksi pasar tunai dalam investasi yaitu penyelesaiannya 

dilakukan pada hari bursa yang sama dengan terjadinya perdagangan 

transaksi bursa (T+0).
94

 

Sedangkan delapan belas investor diantarannya Lisa, Khusnul, 

Kartika, Wari dan Widia mengatakan tidak paham atau lupa tentang waktu 

penyelesaian transaksi pasar tunai dalam investasi.
95

 

Tiga puluh enam investor lain diantaranya Sinta, Sisi, Vivi, 

Wahyu, dan Heru, mereka ragu-ragu dalam memahami waktu 

penyelesaian transaksi pasar tunai dalam investasi, dengan alasan lupa atau 

ada juga yang menjawab dua waktu antara T+0 dan T+3.
96

 

Dari hasil penyebaran kuesioner penelitian, dapat disimpulkan dari 

71 investor hanya sebanyak 17 x 3 = 51 investor yang memahami tentang 
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pengertian dividen 18 x 2 = 36  investor tidak paham dan 36 x 1= 36 

investor ragu-ragu. Dengan jumlah perhitungan skor keseluruhan 123 dan 

skor tertinggi 3 x 71 = 213. Maka dilihat dari kriteria penilaian skor 123 / 

213 x 100 % = 57 % sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman 

investor tentang berada dalam tingkatan rendah. 

13. Tingkat Pemahaman Investor Tentang Pasar Reguler dalam Investasi 

Dari hasil penelitian terhadap tujuh puluh satu investor, hanya 

sebanyak dua belas investor diantaranya Ibu Ys, Ibu, My, Ibu Yn, Bapak 

Js, Bapak Rs, Aisyah, Zeza, dan Wahyu, mereka memahami tentang pasar 

reguler dalam investasi sumber yang mereka dapatkan dari membaca buku, 

modul, interner serta informasi dari pihak Gis sendiri. Pasar reguler dalam 

investasi berlangsung dalam dua sesi.
97

 

Sedangkan empat belas investor diantaranya Listianah, Vivi, 

Widodo, Wari dan Risky, mereka mengatakan bahwa tidak memahami 

tentang pasar reguler dalam investasi dengan alasan kurangnya membaca 

buku dan tidak terlalu aktif lagi memahami tentang investasi dalam pasar 

modal.
98

 

Empat puluh lima investor lain diantaranya Ibu Rf, Ibu Hf,  Sinta, 

Wahyu, dan Lisa, mereka mengatakan ragu-ragu dalam memahami tentang 

pasar reguler dalam investasi dengan alasan sedikit lupa, dan sibuk dengan 
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pekerjaan sehingga jarang mengikuti sosialisasi edukasi pasar modal 

syariah.
99

 

Dari hasil penyebaran kuesioner penelitian, dapat disimpulkan dari 

71 investor hanya sebanyak 12 x 3 = 36 investor yang memahami tentang 

pengertian dividen 14 x 2 = 28  investor tidak paham dan 45 x 1= 45 

investor ragu-ragu. Dengan jumlah perhitungan skor keseluruhan 109 dan 

skor tertinggi 3 x 71 = 213. Maka dilihat dari kriteria penilaian skor 109 / 

213 x 100 % = 51 % sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman 

investor tentang berada dalam tingkatan rendah. 

14. Tingkat Pemahaman Investor Tentang Waktu Penyelesaian Transaksi 

Pasar Reguler dalam Investasi 

Dari hasil penelitian terhadap tujuh puluh satu investor, hanya 

sebanyak lima belas investor diantaranya Bapak Js, Bapak Rs, Ibu My, Ibu 

Ys, Sisi, Aisyah dan Zeza, mereka mengatakan memahami tentang waktu 

penyelesaian transaksi pasar reguler dalam investasi sumber yang mereka 

dapatkan dari membaca buku, modul, internet dan sumber lainnya. Waktu 

penyelesaiannya dilakukan pada hari ke tiga setelah terjadi transaksi bursa 

(T+3).
100

 

Sedangkan delapan belas investor diantaranya, Wari, Rizky, Siska 

dan Widodo, mereka mengatkan tidak memahami tentang waktu 

penyelesaian transaksi pasar reguler dengan alasan lupa.
101
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Tiga puluh delapan investor lain diantaranya, Sinta, Ibu Hf, Ibu Rf, 

Lufika, dan Listianah, mereka megatakan ragu-ragu dalam memahami 

tentang waktu penyelesaian transaksi pasar reguler dalam investasi dengan 

alasan kurang aktif berinvestasi dan juga dengan alasan karena pembagian 

waktu dalam penyelesaian transaksi pasar itu banyak.
102

 

Dari hasil penyebaran kuesioner penelitian, dapat disimpulkan dari 

71 investor sebanyak 15 x 3 = 45 investor yang memahami tentang 

pengertian dividen 18 x 2 = 36  investor tidak paham dan 38 x 1= 38 

investor ragu-ragu. Dengan jumlah perhitungan skor keseluruhan 119 dan 

skor tertinggi 3 x 71 = 213. Maka dilihat dari kriteria penilaian skor 119 / 

213 x 100 % = 55 % sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman 

investor tentang berada dalam tingkatan rendah. 

 

 

15. Tingkat Pemahaman Tentang Pasar Negosisasi dalam Investasi 

  Dari hasil penelitian terhadap tujuh puluh satu investor, hanya 

sebanyak enam belas investor diantaranya Wahyu, Bapak Js, Bapak Rs, 

Ibu Ys, Ibu Yn, dan Ibu My, mereka mengatakan memahami tentang pasar 

negosiasi dalam investasi sumber yang mereka dapatkan dari membaca 

buku, modul, internet dan sumber lainnya. Pasar negosiasi dalam investasi 

dilakukan sesuai dengan kesepakan penjual dan pembeli saham syariah.
103

 

                                                           
102

 Sinta, Ibu Hf dkk., Investor GIS, Wawancara pada tanggal 16 April 2018 
103

 Wahyu, Bapak Js dkk., Investor GIS, Wawancara pada tanggal 16 April 2018 



  Sedangkan dua puluh lima investor diantaranya Siska, Wandi, 

Kartika dan Rizky, mereka tidak memahami tentang pasar negosiasi dalam 

investasi dengan alasan kurang membaca modul dan kurangnya informasi 

yang mereka dapatkan.
104

 

  Tiga puluh lima investor lain diantaranya Sisi, Listianah, Sinta, 

Endah, Widia, dan Indah mereka mengatakan ragu-ragu dalam memahami 

tentang pasar negosisasi dalam investasi dengan alasan mereka bingung 

karena ada banyak pasar di pasar modal. 

Dari hasil penyebaran kuesioner penelitian, dapat disimpulkan dari 

71 investor sebanyak 16 x 3 = 48 investor yang memahami tentang 

pengertian dividen 25 x 2 = 50  investor tidak paham dan 30 x 1= 30 

investor ragu-ragu. Dengan jumlah perhitungan skor keseluruhan 128 dan 

skor tertinggi 3 x 71 = 213. Maka dilihat dari kriteria penilaian skor 128 / 

213 x 100 % = 60 % sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman 

investor tentang berada dalam tingkatan rendah. 

16. Tingkat Pemahaman Investor Tentang Waktu Penyelesaian Pasar 

Negosiasi dalam Investasi 

Dari hasil penelitian terhadap tujuh puluh satu investor, hanya 

sebanyak empat belas investor diantaranya Wahyu, Aisyah, Zeza, Ibu Ys, 

Ibu Yn, Ibu My, Bapak Js, dan Bapak Rs, mereka mengatakan memahami 

tentang waktu penyelesaian pasar negosiasi dalam investasi sumber yang 

mereka dapatkan dari membaca buku, modul, internet, sosialisasi dan 
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edukasi pasar modal. Waktu penyelesaian pasar negosiasi dalam investasi 

sesuai kesepakatan T+0  atau maksimal T+3.
105

 

Sedangkan dua belas investor diantaranya, Endah, Widodo, Jovi, 

Sefti dan Indah mereka mengatakan tidak memahami tentang waktu 

penyelesaian pasar negosiasi dengan alasan tidak aktif berinvestasi, dan 

lupa.
106

 

Empat puluh lima investor lain diantaranya, Vivi, Lisa, Listianah, 

dan Heru mereka mengatakan ragu-ragu dalam memahami tentang waktu 

penyelesaian pasar negosiasi dalam investasi dengan alasan bingung antara 

T+1 atau T+0 sepengetahuan mereka waktu penyelesaian transaksi pasar 

negosiasi sesuai dengan kesepakatan pejual dan pembeli saham.
107

 

Dari hasil penyebaran kuesioner penelitian, dapat disimpulkan dari 

71 investor sebanyak 14 x 3 = 42 investor yang memahami tentang 

pengertian dividen 12 x 2 = 24  investor tidak paham dan 45 x 1=  45 

investor ragu-ragu. Dengan jumlah perhitungan skor keseluruhan 111 dan 

skor tertinggi 3 x 71 = 213. Maka dilihat dari kriteria penilaian skor 111 / 

213 x 100 % = 52 % sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman 

investor tentang berada dalam tingkatan rendah. 

17. Tingkat Pemahaman Investor Tentang Pengertian Online trading 

  Dari hasil penelitian terhadap tujuh puluh satu investor, hanya 

sebanyak dua puluh investor diantaranya Bapak Rs, Bapak Js, Ibu Yn, 
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Aisyah, Sinta, Lufika dan Wahyu, mereka mengatakan memahami tentang 

pengertian online tradaing sumber yang mereka dapatkan dari membaca 

buku, modul, internet dan sumber lainnya. Online trading adalah dapat 

secara langsung melakukan pesanan jual atau beli saham melalui 

internet.
108

 

Sedangkan dua satu investor diantaranya, Rizky, Widia, dan Jovi 

mereka mengatakan tidak memahami tentang pengertian online trading 

mereka hanya sebatas pernah mendengar namun tidak mengerti apa lagi 

memahaminya.
109

 

Empat puluh investor lain diantaranya, Listianah, Sisi, Heru, 

Wandi dan Lisa mereka mengatakan ragu-ragu dalam memahami tentang 

pengertian online trading dengan alasan bahwa mereka lupa karena sudah 

jarang atau tidak aktif lagi berinvestasi.
110

 

Dari hasil penyebaran kuesioner penelitian, dapat disimpulkan dari 

71 investor sebanyak 20 x 3 = 60 investor yang memahami tentang 

pengertian dividen 21 x 2 = 42  investor tidak paham dan 40 x 1= 40 

investor ragu-ragu. Dengan jumlah perhitungan skor keseluruhan 142 dan 

skor tertinggi 3 x 71 = 213. Maka dilihat dari kriteria penilaian skor 142 / 

213 x 100 % = 66 % sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman 

investor tentang berada dalam tingkatan cukup. 

18. Tingkat Pemahaman Investor Tentang Cara transaksi Online Trading 
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Dari hasil penelitian terhadap tujuh puluh satu investor, hanya 

sebanyak empat puluh investor diantaranya, Ibu Ys, Bapak Js, Bapak Rs, 

Aisyah, Lufika dan Wahyu mereka mengatakan memahami tentang cara 

transaksi online trading sumber yang mereka dapatkan dari internet serta 

informasi dari pihak Gis karena investor akan melakukan transaksi jual 

beli saham melalui aplikasi FAST jadi secara tidak langsung setiap 

investor memahaminya.
111

 

Sedangkan empat belas investor diantaranya, Widia, Jovi dan Wari 

mereka mengatakan tidak memahami tentang cara transaksi online trading 

dengan alasan tidak pernah mempelajarinya.
112

 

Tujuh belas investor diantaranya, Heru, Sinta, Lufika dan Vivi 

mereka mengatakan ragu-ragu dalam memahami tentang cara transaksi 

online trading dengan alasan mereka tahu online trading itu transaksi yang 

dilakukan melalui internet serta ada juga yang mengatakan paham tidak 

paham sepenuhnya.
113

 

Dari hasil penyebaran kuesioner penelitian, dapat disimpulkan dari 

71 investor sebanyak 40 x 3 = 120 investor yang memahami tentang 

pengertian dividen 14 x 2 = 28  investor tidak paham dan 17 x 1 = 17 

investor ragu-ragu. Dengan jumlah perhitungan skor keseluruhan 165 dan 

skor tertinggi 3 x 71 = 213. Maka dilihat dari kriteria penilaian skor 165 / 

213 x 100 % = 77 % sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman 

investor tentang berada dalam tingkatan cukup. 
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19. Tingkat Pemahaman Investor Tentang Pengertian Remote Trading 

Dari hasil penelitian terhadap tujuh puluh satu investor, hanya 

sebanyak sepuluh investor diantaranya, Aisyah, Ibu Ys, Ibu My, Bapak Js, 

Bapak Rs, mereka mengatakan memahami tentang pengertian remote 

trading sumber yang mereka dapatkan dari internet dan sumber lainnya. 

Remote trading adalah perdagangan jarak jauh dilakukan oleh anggota 

bursa dari kantornya.
114

 

Sedangkan empat puluh delapan investor diantaranya, Sisi, 

Listianah, Widia, Lisa, Wari, dan Rizky mereka mengatakan tidak 

memahami tentang pengertian remote trading dengan alasan baru 

mendengar istilah remote trading serta ada juga yang mengatakan lupa.
115

 

Tiga belas investor diantaranya, Heru, Wahyu, Lufika, dan Sinta 

mereka mengatakan ragu-ragu dalam memahami tentang pengertian 

remote trading dengan alasan karena tidak terlalu mengetahui istilah-

istilah dalam pasar modal, lupa, dan ada juga yang mengatakan pernah 

membaca tetapi belum memahaminya.
116

 

Dari hasil penyebaran kuesioner penelitian, dapat disimpulkan dari 

71 investor sebanyak 10 x 3 = 30 investor yang memahami tentang 

pengertian dividen 40 x 2 = 80  investor tidak paham dan 13 x 1= 13 

investor ragu-ragu. Dengan jumlah perhitungan skor keseluruhan 123 dan 

skor tertinggi 3 x 71 = 213. Maka dilihat dari kriteria penilaian skor 123 / 
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213 x 100 % = 57 % sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman 

investor tentang berada dalam tingkatan rendah. 

20. Tingkat Pemahaman Investor Tentang Pihak GIS Memberikan Sosialisasi 

Untuk Melakukan Transaksi Remote Trading 

Dari hasil penelitian terhadap tujuh puluh satu investor,  hanya 

sebanyak dua belas investor diantaranya Ibu Ys, Ibu My, Bapak Js, Bapak 

Rs, Aisyah dan Zeza, mereka mengatakan memahami tentang pihak gis 

memberikan sosialisasi untuk melakukan transaksi remote trading sumber 

yang mereka dapatkan dari informasi pihak GIS menurut mereka pihak Gis 

sering memberikan sosialisasi dan edukasi kepada investor untuk 

melakukan transaksi remote trading.
117

 

Sedangkan tiga belas investor diantaranya, Siska, Lisa, Vivi, 

Widia, dan Indah mereka mengatakan tidak memahami tentang pihak GIS 

memberikan sosialisasi untuk melakukan transaksi remote trading dengan 

alasan kurang mengetahui informasi.
118

 

Empat puluh enam investor lain diantaranya, Ibu Hs, Ibu Rf, 

Wahyu, dan Sinta mereka mengatakan ragu-ragu dalam memahami 

tentang pihak GIS memberikan sosialisasi untuk melakukan transaksi 

remote trading dengan alasan ragu-ragu mungkin pihak GIS memberikan 

sosialisasi tersebut tetapi mereka tidak mengikutinya atau mungkin juga 

karena mereka lupa.
119
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Dari hasil penyebaran kuesioner penelitian, dapat disimpulkan dari 

71 investor hanya sebanyak 12 x 3 = 45 investor yang memahami tentang 

pengertian dividen 13 x 2 = 26  investor tidak paham dan 46 x 1= 46 

investor ragu-ragu. Dengan jumlah perhitungan skor keseluruhan 108 dan 

skor tertinggi 3 x 71 = 213. Maka dilihat dari kriteria penilaian skor 108 / 

213 x 100 % = 50 % sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman 

investor tentang berada dalam tingkatan rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1 

Ringkasan Tingkat Pemahaman Investor Tentang Investasi Saham Syariah 

(Studi Pada Galeri Investasi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu) 
 

No Pertanyaan 

Jumlah Responden 

(Orang) 

Jumlah Skor Nilai 

per Item 
Ket 

Ya Tidak Ragu Ya 

(x3) 

Tidak 

(x2) 

Ragu 

(x1) 

1 Apakah anda memahami tentang 

pengertian dividen 

40 10 21 120 20 21 Cukup 

2 Apakah anda memahami tentang 

dividen saham 

15 35 31 45 70 81 Rendah 

3 Apakah anda memahami tentang 

dividen tunai 

15 37 19 45 74 19 Rendah 

4 Apakah anda memahami tentang 

pengertian capital gain 

17 25 29 51 50 29 Rendah 

5 Apakah anda memahami perbedaan 

dari dividen dan capital gain 

15 21 35 45 42 35 Rendah 



6 Apakah anda memahami pengertian 

capital loss 

20 30 21 60 60 21 Cukup 

7 Apakah anda memahami penyebab 

terjadinya capital loss 

10 55 6 30 110 6 Cukup 

8 Apakah anda memahami tentang 

pengertian stock split 

25 14 32 75 28 32 Rendah 

9 Apakah anda memahami tujuan dari 

stock split 

20 30 21 60 60 21 Cukup 

10 Apakah anda memahami keuntungan 

dari stock split 

15 40 16 45 80 16 Cukup 

11 Apakah anda memahami tentang pasar 

tunai dalam investasi 

15 16 40 45 32 40 Rendah 

12 Apakah anda memahami waktu 

penyelesaian transaksi pasar tunai 

dalam investasi 

17 18 36 51 36 36 Rendah 

13 Apakah anda memahami tentang pasar 

reguler dalam investasi 

12 14 45 36 28 45 Rendah 

14 Apakah anda memahami tentang 

waktu penyelesaian transaksi pasar 

reguler dalam investasi  

15 18 38 45 36 38 Rendah 

15 Apakah anda memahami tentang pasar 

negosiasi dalam investasi 

16 25 30 48 50 30 Rendah 

16 Apakah anda memahami tentang 

waktu penyelesaian transaksi pasar 

negosiasi dalam investasi 

14 12 45 42 24 45 Rendah 

17 Apakah anda memahami tentang 

pengertian online tranding 

20 21 40 60 42 40 Cukup 

18 Apakah anda memahami tentang cara 

transaksi online trading 

40 14 17 120 28 17 Cukup 

19 Apakah anda memahami tentang 

pengertian remote trading 

10 40 13 30 80 13 Rendah 

20 Apakah pihak GIS memberikan 

sosialisasi untuk melakukan transaksi 

remote trading 

12 13 46 36 26 46 Rendah 

Sumber: Data Primer diolah 2018 

Keterangan : 

Skor tertinggi = 3 x 71 = 213 

Skor terendah = 1 x 71 = 76 

Dengan perhitungan (Jumlah respon per pertanyaan dikalikan skor nilai per 

pertanyaan kemudian di jumlahkan secara keseluruhan lalu dibagi dengan skor 

tertinggi dikali seratus). 



 Dari uraian diatas dapat disimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan 

tingkat pemahaman investor tentang investasi saham syariah (Studi Pada Galeri 

Investasi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu). Dengan cara 

perhitungan yaitu jumlah pertanyaan dibagi dengan jumlah responden dikalikan 

seratus 20 / 71 x 100 % = 28 %. Maka tingkat pemahaman investor tentang 

investasi saham syariah dikatagorikan dalam tingkatan rendah. 

B. Tidak Semua Investor Galeri Investasi Syariah Institut Agama Islam 

Negeri Bengkulu Memahami Istilah Tentang Investasi Saham Syariah 

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah 

dilakukan oleh peneliti kepada investor Galeri Investasi Syariah Institut 

Agama Islam Negeri Bengkulu, maka selanjutnya peneliti melakukan analisis 

terhadap hasil penelitian. Dari hasil penelitian tingkat pemahaman investor 

tentang investasi saham syariah terhadap pengertian dividen pembagian 

dividen, pengertian capital gain, capital loss, stock split, tentang pasar tunai, 

pasar negosiasi, dan pasar reguler dalam investasi, remote trading, dan online 

trading. Pemahaman investor berada pada tingkatan ragu-ragu. 

Hal ini terbukti dengan hasil wawancara sebagian investor Galeri 

Investasi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang tidak dan ragu-

ragu dalam memahami tentang investasi saham syariah dari hasil penelitian 

dapat diketahui penyebab investor banyak tidak mengetahui tentang istilah-

istilah - istilah dalam investasi saham syariah  yaitu kurangnya daya tarik 

untuk mengetahui lebih mendalam tentang investasi saham syariah, 

kurangnya informasi yang mereka dapatkan sehingga mereka malas untuk 



serius dalam berinvestasi saham syariah, kurangnya membaca buku atau 

modul yang telah mereka pelajari sebelum melakukan investasi saham 

syariah, dan kurangnya kesadaran investor akan keuntungan dan kelebihan 

dari investasi saham syariah, kurangnya mempelajari lebih lanjut tentang 

istilah-istilah dalam investasi saham syariah sepengetahuan mereka banyak  

yang mengatakan hanya sebatas pernah mendengar tetapi tidak mampu 

menjelaskan. Adapun Istilah-Istilah Investasi Saham syariah tersebut antara 

lain : 

1. Dividen 

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan 

perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. 

Dividen diberikan setelah mendapatk persetujuan dari pemegang saham 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Sebagian investor GIS IAIN Bengkulu mengatakan paham tentang 

pengertian dividen bersumber pada pengetahuannya membaca buku, 

modul, seminar yang diadakan oleh pihak GIS, internet dan sumber 

lainnya. Sedangkan yang mengatakan tidak paham karena kurangnya rasa 

ingin tahu yang kuat, malasnya mencari informasi atau terbatasnya 

informasi yang mereka ketahui dan yang mengatakan ragu-ragu dengan 

alasan lupa sehingga mereka tau apa itu dividen tetapi masih ragu-ragu 

untuk menjelaskannya. Banyaknya investor yang memahami tentang 

pengertian dividen dibandingkan pembagian dari dividen adalah 

disebabkan oleh karena kata dividen dalam investasi saham syariah itu 



sendiri memang terdengar familiyar sehingga secara tidak langsung 

mereka dengan sendiri sedikit mengetahui tentang dividen dibandingkan 

dengan pembagian dividen itu sendiri dan bahkan ada juga yang 

mengatakan baru mendengar bahwa dividen itu ada pemabagiannya 

karena sepengetahuan mereka dividen itu sebatas keuntungan yang 

didapatkan dari investasi saham syariah dan tidak tahu jika keuntungan 

itu ada berupa bentuk keuntungan dividen saham dan dividen tunai.  

2. Capital Gain 

Capital gain adalah keuntungan dari hasil jual-beli saham, berupa 

selisih antara nilai jual yang lebih tinggi dari pada nilai beli saham. 

Sedangkan perbedaan dividen dan capital gain adalah jika capital gain 

adalah keuntungan yang diperoleh pemegang saham, ketika menjual 

sahamnya atau dengan kata lain selisihh antara harga jual dengan harga 

beli. Sedangkan dividen adalah sebagian laba perusahaan yang dibagikan 

oleh perusahaan yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang 

saham. Tidak semua laba dibagikan kepada pemegang saham karena 

digunakan untuk kepentingan investasi perusahaan. 

Sebagian investor GIS IAIN Bengkulu memahami tentang investasi 

saham syariah bersumber pada internet serta sumber lainnya, investor 

yang tidak paham tentang capital gain disebabkan karena mereka tidak 

terlalu menghiraukan akan istilah-istilah dalam investasi sepengetahuan 

mereka capital gain adalah bagian dari keuntungan untuk lebih lanjutnya 

mereka masih bimbang dan ragu untuk menjelaskannya. Banyaknya 



investor tidak memahami capital gain juga hampir sebanding dengan 

investor yang tidak memahami perbedaan antara capital gain dan dividen 

bagi para investor yang tidak memahami tentang dividen dan capital gain 

mereka mengganggap tidak ada perbedaan karena antara dividen dan 

capital gain sama-sama istilah dalam investasi syariah yaitu 

mendapatkan keuntungan padahal antara dividen dan capital gain 

jelaslah berbeda. Ini lah penyebab tingkat pemahaman investor tentang 

dividen dan capital gain berada dalam tingkatan tidak paham karena 

kurangnya rasa ingin tahu, kurangyan informasi dan kurangnya membaca 

buku. 

3. Capital Loss 

Capital loss adalah kerugian yang didapatkan dari selisih harga beli 

dikurangi harga jual saham. Dengan kata lain capital loss terjadi karena 

menjual saham lebih rendah dari pada harga belinya.  

Sebagian investor mengetahui tentang capital loss bersumber karena 

seringnya membaca buku, mencari informasi-informasi tentang apa saja 

kerugian yang akan terjadi dalam investasi saham syariah. Namun 

banyak pula investor yang tidak mengetahui capital loss disebabkan 

karena kurangnya rasa ingin tahu yang mendalam tentang investasi atau 

bisa dikatakan kurangnya minat untuk serius dalam berinvestasi dan 

bahkan ada juga investor yang mengatakan baru mendengar istilah 

capital loss. Banyaknya investor tidak mengetahui tentang capital gain 

tentu banyak pula investor tidak mengetahui apa penyebab capital loss 



itu terjadi, yang mereka tahu jika merasa rugi itu berarti kita ia menjual 

saham harga saham lebih kecil dari harga beli sebelum investor membeli 

sahamnya 

. 

4. Stock Split 

Stock Split adalah pemecahan jumlah lembar saham menjadi jumlah 

lembar yang lebih banyak dengan nominal yang lebih rendah per lembar 

sahamnya secara proporsional. 

Investor GIS IAIN Bengkulu banyak juga tidak mengetahui apa itu 

Stock Split disebabkan karena sebagian investor tidak terlalu 

mementingkan apa itu istilah-istilah dalam investasi saham syariah karena 

investor terkadang hanya bergantung pada pialang saham sehingga 

investor tidak ingin ambil pusing untuk mengetahui istilah-istilah dalam 

investasi saham. Selain itu investor yang mengetahui stock split dengan 

alasan pernah bermain stocklab, stocklab ini adalah permainan yang ada 

dalam pasar modal syariah sehingga secara tidak langsung investor yang 

pernah bermain stocklab mereka akan mendengar stocksplit, dividen 

dalam permaian tersebut sehingga sedikitnya mereka mengerti apa itu 

stocklab. 

5. Online Trading 

Online Trading adalah sistem perdagangan yang disediakan oleh 

anggota bursa untuk para investor agar dapat melakukan transaksi 

langsung melakukan pesanan atau jual beli efek. 



Investor GIS IAIN Bengkulu tidak banyak mengetahui tentang 

pengertian online trading yang mereka ketahui hanya sebatas bagaimana 

melakukan jual dan beli efek pada investasi saham syariah, mayoritas para 

investor tidak terlalu menanggapi atau tidak terlalu beranggapan penting 

tentang istilah yang ada di dalam investasi saham syariah sebab manusia 

jaman sekarang lebih cenderung untuk praktik langsung dibandingkan 

teori. 

6. Remote Trading 

Remote trading adalah perdagangan jarak jauh yang dapat dilakukan 

oleh anggota bursa dari kantornya masing-masing dimana setiap order 

langsung dikirim ke sistem perdagangan bursa efek (JATS) tanpa perlu 

memasukan order melalui lantai bursa.   

Sama hal nya dengan istilah-istilah yang dalam investasi saham 

syariah begitu juga remote trading para investor tidak banyak yang 

mengetahui tentang remote trading disebabkan dengan hal yang sama 

karena tidak terlalu menganggap penting istilah-istilah yang ada dalam 

investasi saham syariah. 

7. Mekanisme Perdagangan di Pasar Modal Syariah ( pasar reguler, pasar 

tunai dan pasar negosiasi) 

Ada tiga jenis mekanisme perdagangan di pasar modal syariah yaitu, 

pasar reguler adalah pasar yang dilaksanakan berdasarkan proses tawar-

menawar secara lelang dan berkesinambungan waktu penyelesaian 

berlangsung dua sesi dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa 



ketiga setelah terjadi transaksi bursa (T+3). Pasar tunai adalah pasar yang 

dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang dan 

berkesinambungan, penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa yang sama 

dengan terjadinya perdangangan transaksi bursa (T+0). Pasar negosiasi 

adalah pasar yang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara penjual 

dan pembeli, penyelesaianya dilakukan sesuai kesepakatan atau (T+0) 

atau maksimal (T+3).  

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui kuesioner atau 

bertanya langsung kepada investor GIS IAIN Bengkulu mereka 

mengatakan masih banyak yang bingung untuk membandingan antara tiga 

mekanisme pasar yang ada di pasar modal tersebut dikarenakan sering 

keliru untuk membedakan waktu penyelesaiannya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari hasil kuesioner 

yang diberikan kepada investor dapat disimpulkan secara keseluruhan 

bahwa tingkat pemahaman investor tentang investasi saham syariah berada 

dalam tingkatan ragu-ragu, ke ragu-raguan investor didasarkan dengan 

alasan bahwa rata-rata investor hanya sebatas pernah mendengar tidak 

mampu menjelaskan, banyaknya investor mengatakan mengetahui 

istilahnya tetapi tidak paham atau ragu-ragu tentang pembagian, dampak 

terjadinya kerugian serta apa penyebab risiko itu terjadi, banyaknya 

investor yang mengatakan lupa, banyaknya investor tidak terlalu 

menganggap penting istilah-istilah dalam investasi saham syariah sehingga 

timbulah keraguan dalam pemahaman mereka. 



Selain itu  keraguan yang timbul dalam tingkat pemahaman investor 

tentang investasi saham syariah bisa saja terjadi karena disebabkan oleh 

kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh GIS IAIN Bengkulu 

tentang  investasi saham syariah atau bisa juga dikatakan pihak GIS IAIN 

Bengkulu lebih cenderung mensosialisasikan untuk mengajak calon 

investor untuk menabung saham syariah atau biasa disebut dengan YNS 

(Yuk Nabung Saham) dan tidak menjelasakan atau bersosialisasi lebih 

detail tentang pemahaman umum apa saja yang perlu diperhatikan oleh 

investor ataupun calon investor yang berkaitan dengan istilah-istilah umum 

yang sering terjadi dan didengar oleh investor atau calon investor dalam 

berinvestasi saham syariah.      

 

 

  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Tingkat pemahaman investor tentang investasi saham syariah (studi pada 

Galeri Investasi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu ) adalah 

dalam tingkatan rendah dengan skor 20 / 71 x 100 % = 28 %. Dari dua 

puluh pertanyaan yang diberikan peneliti hanya sebanyak tujuh 

pertanyaan yang masuk kedalam tingkatan cukup, sedangkan tiga belas 

pertanyaan yang tersisa masuk kedalam tingkatan rendah. 

2. Tidak semua investor memahami Galeri Investasi Syariah Institut Agama 

Islam Negeri Bengkulu kurang memahami istilah tentang investasi saham 

syariah disebabkan karena banyaknya investor mengatakan hanya sebatas 

pernah mendengar tidak mampu menjelaskan, kurangnya rasa ingin tahu 

atau tidak menganggap penting tentang istilah-istilah yang ada dalam 

investasi saham syariah, banyaknya investor mengatakan lupa sehingga 

timbulah keraguan dalam pemahaman para investor. Selain disebabkan 

oleh kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak galeri yang 

cenderung mensosialisasikan investor agar menabung saham tetapi 

kurangnya edukasi lebih detail tentang penjelasan istilah-istilah yang ada 

dalam investasi saham syariah.  

 

B. Saran 



1. Pihak Galeri Investasi Syariah IAIN Bengkulu untuk dapat memberikan 

dukungan lebih terutama kepada investor saham syariah dengan dukungan 

Galeri investasi Syariah harus lebih efektif dalam bersosialisasi tentang 

saham syariah dan lebih efektif untuk memberikan edukasi lebih detail 

kepada para investor yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ada dalam 

investasi saham syariah agar para investor untuk dapat benar-benar 

memahami dan lebih serius dalam berinvestasi saham syariah karena 

dilihat dari penelitian yang telah dilakukan banyaknya investor tidak 

memahami istilah-istilah yang ada di dalam dunia investasi terutama 

investasi pada pasar modal syariah. 

2. Untuk para investor Galeri Investasi Syariah agar lebih meningkatkan 

pengetahuan tentang istilah-istilah dalam investasi saham syariah perlunya 

kesadaran untuk membaca, mencari informasi, mengulang apa yang telah 

dipelajari dalam modul manajemen investasi syariah dan mampu 

menjelaskan apa yang telah diketahui. Selain itu untuk meningkatkan 

pemahaman investor tentang investasi saham syariah perlunya informasi 

dan kesadaran investor untuk mengetahui atau mengikuti sosialisasi dan 

edukasi yang dilakukan oleh pihak Galeri Investasi Syariah, sehingga 

investor memahami istilah-istilah dalam berinvestasi di Galeri Investasi 

Syariah. 
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