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Kata Pengantar Ketua STAIN Sultan Abdurrahman 
Kepulauan Riau 

 
Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjat-

kan kehadhirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia 
dan ma’unahnya kepada kita semua. Shalawat beserta 
salam kita kirimkan semoga tercurah kepada junjungan 
alam Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penelitian 
litapdimas yang dilakukan oleh para dosen di STAIN 
Sultan Abdurrahman Kepri Tahun 2020 ini  bisa selesai 
dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

Sebagaimana dimaklumi bahwa pandemi covid 19 
telah membuat seluruh dunia khususnya di pendidi-
kan menjadi sangat prihatin, terlebih khusus lagi bagi 
para peneliti pada tahun 2020 ini menjadikan banyak 
kegiatan yang berhubungan dengan penelitian baik 
dari segi pendanaan maupun ruang geraknya menjadi 
kurang maksimal. Namun saya percaya bahwa dengan 
semangat dan komitmen yang tinggi dari para dosen 
yang terlibat dalam penelitian ini sehingga penelitan ini 
bisa diselesaikan dengan baik. 

Sebagai dosen kita memiliki kewajiban dalam un-
tuk melakukan pendidikan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat atau yang dikenal dengan tri 
dharma perguruan tinggi. Melalui penelitian, dialektika 
keilmuan akan menampakan wujudnya yang dinamis. 
Penelitian dan kajian yang mendalam bisa saja mela-
hirkan konsep-konsep baru yang sesuai dengan per-
kembangan zaman dan kebutuhan di dunia nyata. 
Begitu juga dengan pengabdian, bukan saja sekedar 
partisipasi ditengah masyarakat, melainkan juga turut 
serta dalam pengembangan dan penguatan nilai-nilai 
keilmuan sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh masya-
rakat. Khusus untuk kita di stain sultan Abdurrahman 
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kepri program pendidikan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat akan terus kita arahkan sesuai 
dengan visi kampus yaitu unggul,keislaman dan keme-
layuan. Oleh karena itu kita juga terus memberikan 
suatu paradigma baru dalam penelitian oleh para 
dosen untuk terus menyandingkan konsep keilmuan 
dalam kajian masing-masing yang berbanding lurus 
dengan penguatan visi misi dan program kampus stain 
sar kepri. 

Dengan terbitnya beberapa buku yang berasal 
dari laporan akhir dosen ini merupakan output dari 
kegiatan dosen dalam penelitian litapdimas tahun 2020. 
Wacana dan diskursus yang dihadirkan pada setiap 
penelitian diharapkan dapat memberikan dampak bagi 
kegiatan bidang kajian keilmuan masing-masing dan 
tentu saja bagi masyarakat untuk menambah khazanah 
nilai keilmuan tersebut. Dengan adanya buku hasil 
penelitian ini diharapkan menjadi reperensi bagi sege-
nap civitas akademika, menjadi rujukan bagi pemang-
ku kepentingan pendidikan serta menumbuhkan sema-
ngat para dosen untukterus mneliti dan berkarya.  

Akhir kata, kita juga mengucapkan banyak teri-
makasih kepada direktorat pendidikan tinggi keaga-
maan islam kementerian agama republik Indonesia atas 
program bantuan penelitian dan pengabdian. Semoga 
hasil penelitian ini bisa memberikan andil dalam me-
ningkatkan sumber daya manusia Indonesia dan ber-
kontribusi bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan. 

Semoga Allah SWT Tuhan yang maha kuasa 
selalu meridhoi kita semua. 
 
 

 

 

Bintan,           September 2020 
Ketua, 
 
Dr. Muhammad Faisal, M.Ag 
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PENGANTAR PENULIS 
 

Bismillahirrahmanirrahiim. 

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT 

yang telah melimpahkan karunianya kepada kita se-

mua sehingga kita masih diberikan kekuatan untuk 

menjalankan semua aktivitas kita sebagai sebuah ben-

tuk penghambaannya kepadaNYA. 

Penelitian saat ini dalam terbitan sebuah Buku 

dengan judul Preferensi Pemilihan Jenis Investasi Mus-

lim Di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau, merupakan 

jawaban pemikiran seperti apa karakter masyarakat 

dalam menentukan pilihan dalam berinvestasi 

Penelitian ini di mulai pada tahun 2020 dan di 

berikan kesempatan dipublikasikan dalam bentuk 

buku. Tulisan buku mengenai Preferensi pemilihan 

jenis investasi muslim di Kabupaten Bintan, sebenarnya 

merupakan gagasan pemikiran bagi masyarakat ten-

tang opsi dalam memikirkan peluang investasi bagi 

masyarakat di Kabupaten Bintan, khususnya muslim. 

Sesuatu yang membuat penulis meneliti  tentang 

preferensi pemilihan investasi saat ini salah satu dam-

pak terhahap kondisi lingkungan masyarakat yang 

secara langsung terkena dampak langsung Covid-19 

yang melumpuhkan seluruh sektor, tidak terkecuali 

sektor perekonomian, dimana keputusan harus berpikir 

bijak dan tepat sehingga di harapkan mampu dengan 

arif dalam menggunakan sumber keuangan agar tepat 

guna dan tepat sasaran. 
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Dalam Penyusunan buku ini kami rasakan masih 

jauh dari kata “sempurna” dan karenanya diharapkan 

kepada para pembaca untuk dapat memberikan kriti-

kan dan masukannya terkait penyempurnaan buku ini 

pada masa-masa mendatang.  

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapan 

terima kasih khususnya P3M STAIN SAR KEPRI yang 

telah memberikan kesempatan untuk melakukan pe-

nelitian ini juga kepada semua pihak yang telah mem-

berikan kritikan dan masukan terhadap penyusunan 

buku ini. Semoga buku ini mendatangkan manfaat bagi 

masyarakat pada umumnya. Aamiin 

 
Bintan,        September 2020 

 
 

Penulis 
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Dalam penulisan buku ini terdiri ke dalam lima 

bab sub pembahasan di antaranya masing masing bab 

menyelaskan permasalahan , antara lain: Bab pertama 

berisi Pendahuluan tentang permasalahan awal yang 

melatar belakangi karya tulis ini di buat,Bab kedua 

membahas tentang inti pokok pemikiran, dasar pemi-

kiran dalam memenuhi keperluan informasi  dan Data-

data literasi dalam memenuhi kebutuhan sumber 

penulisan, Bab ketiga mencoba menggali potensi alam, 

linkungan,  Geografis dan Kependudukan Kabupaten 

Bintan, Bab keempat adalah penyajian data dan analisis 

data dan terakhir bab kelimaa dalah Penutup yang 

berisi hasil penelitian berupa kesimpulan dan rekomen-

dasi kepada pihak-pihak terkait (Stakeholder).  

Buku ini merupakan hasil penelitian lapangan 

(field research) penulis, yang mana obyek penelitian di 

titik beratkan pada masyarakat bBintan khususnya 

muslim dalam menentukan keputusan mengambil 

keputusan berinvestasi dan Subyeknya adalah pre-

ferensi Investasi masyarakat  Kabupaten Bintan dan 

Analisis prioritas dasar pemikiran yang menjadi pilihan 

masyarakat. Data dalam tulisan buku ini terdiri dari 

data Primer, berupa dokumentasi, wawancara respon-
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den penelitian dan data sekunder berupa berbagai 

bahan-bahan penelitian berupa buku, tulisan dan jurnal 

di berbagai penerbitan dan publikasi yang terbuka dan 

tidak dibatasi. 

Penelusuran data diperoleh melalui pengumpulan 

dokumen-dokumen pengajuan lembar wawancara be-

rupa questioner kepada masyarakat langsung dengan 

tidak mebatasi latarbelakang pendidikan dan pekerjaan 

termasuk usian dan gender  dan instrumen wawancara 

yang dilakukan terhadap pelaku usaha serta sumber 

lain yang berhubungan langsung dalam penulisan ini. 

Setelah data-data didapatkan kemudian akan dipilah 

dan disusun untuk dideskripsikan sekaligus dianalisis 

berdasarkan sudut pandang peneliti yang didasarkan 

kepada idealitas yang dibangun berdasarkan kajian 

kepustakaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Islam merupakan agama yang sempurna (syumul), 

memberikan seperangkat nilai-nilai dan prinsip-prinsip 

moral yang dapat dijadikan sebagai pegangan dalam 

melangsungkan aktivitas kehidupan umat manusia 

dalam segala aspeknya. Al Qur’an secara jelas dan 

tegas menggariskan seperangkat sistem nilai Islam dan 

moral untuk mengaturnya.1 Salah satu aspek kehidu-

pan manusia yang diatur oleh ketentuan normatif Islam 

adalah bidang investasi. Investasi adalah penanaman 

modal yang diharapkan dapat menghasilkan tambahan 

dana pada masa yang akan datang. Berdasarkan de-

finisi Investasi, dapat disimpulkan bahwa investasi 

merupakan suatu bentuk pengorbanan kekayaan di 

masa sekarang untuk mendapatkan keuntungan di 

masa depan dengan tingkat resiko tertentu.2 

Investasi merupakan salah satu penggunaan ke-

kayaan yang dimiliki seseorang. Apabila ada kelebihan 

kekayaan di atas kebutuhan konsumsi, maka kelebihan 

                                                     
1
Yusuf Qardhawi, Peranan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam 

(Terjemah), (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 23. 
2
Jack C.Francis, Investment: Analysis and Management. 5th edition, 

(McGraw-Hill Inc. Singapore, 1991), hlm. 1. 
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itu dapat digunakan untuk aktivitas investasi. Investasi 

yang dilakukan oleh seorang muslim seharusnya me-

rupakan usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Dalam tindakan investasi, pertama-tama harus diru-

muskan terlebih dahulu adalah tujuan melakukan 

investasi. Tujuan investasi dalam Islam bukan semata-

mata hanya untuk menambah harta kekayaan yang 

dimiliki, tetapi untuk mendekat kepada Allah SWT.3 

Oleh karena itu investasi dalam Islam ditentukan oleh 

beberapa variable yang diantaranya adalah ekspektasi 

keuntungan pada sebuah projek, pendapatan dan 

kondisi perekonomian.4 

Dalam melakukan kegiatan investasi pada umum-

nya,  Islam tidak hanya melihat optimalisasi atau mak-

simalisasi hasil akhir. Niat awal dan proses yang kemu-

dian dijalani harus tetap di jalur syariah. Norma Islam 

secara garis besar mengedepankan kehalalan instrumen 

dan kemanfaatan dan kemashlahatan termasuk di da-

lamnya larangan Riba, Gharar, Maisir, Tadlis, Ihktikar dan 

lain-lain. Oleh karena itu masyarakat muslim sebagai 

                                                     
3
Jaka Isgiyarta, Teori akuntansi dan laporan keuangan Islami, (Sema-

rang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2009), hlm. 218. 
4
Ali Sakti, Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kerancauan 

Ekonomi Modern, (Jakarta: Paradigma&Aqsa Publishing, 2007), hlm.157-

158. 
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investor harus berhati-hati dalam mengambil sebuah 

keputusan dalam berinvestasi. 

Preferensi pemilihan jenis investasi masyarakat 

muslim, memerlukan alokasi aset (asset allocation), se-

hingga dapat mengetahui pilihan jenis investasi dari 

investor yaitu low risk asset seperti reksa dana pasar 

uang dan deposito, moderate risk asset seperti obligasi, 

reksa dana pendapatan tetap dan properti dan high risk 

asset seperti reksa dana saham dan saham. Menentukan 

strategi investasi yang baik akan menguntungkan para 

investor kedepannya. Dalam berinvestasi, hubungan 

antara return dan risiko yang diterima investor bersifat 

searah (linier), sehingga untuk mendapatkan return 

yang tinggi dengan harapan tingkat risiko yang mini-

mal sangatlah kecil kemungkinannya. Investor yang 

rasional tentu mengharapkan return tertentu dengan 

tingkat risiko yang lebih kecil atau mengharapkan 

return yang tinggi dengan risiko tertentu.5 

Kabupaten Bintan memiliki pendapatan asli dae-

rah (PAD) mencapai 50% dari target dan didominasi 

sektor pariwisata dan industri, menjadi daya tarik 

tersendiri para investor. Pertumbuhan ekonomi Kabu-

                                                     
5
David Rudyanto, Preferensi Pemilihan Jenis Investasi Profesional Muda 

di Surabaya. Jurnal Finesta Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 104. 
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paten Bintan berdasarkan data BPS Bintan dan BPPPD 

Kabupaten Bintan mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan. Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi menca-

pai 5,17 persen, sedangkan tahun 2017 meningkat 

menjadi 6,17 persen.6 

Peningkatan investasi tersebut mendapat perhati-

an dari masyarakat Muslim di Kabupaten Bintan. Cara 

hidup masyarakat yang telah berubah dan kebutuhan 

semakin berkembang, serta adanya inflasi juga mem-

buat harga-harga berubah dan cenderung naik, sehing-

ga seorang profesional muda sendiri tidak dapat mena-

bung dengan presentase yang sangat besar untuk 

memperoleh simpanan dana yang dapat menjamin di 

masa mendatang. Cara yang paling tepat adalah de-

ngan melakukan investasi. Ada beberapa alternatif 

instrument yang menarik seperti tabungan dan depo-

sito, saham, property, emas, mata uang asing, obligasi 

yang merupakan  jenis asset financial dan asset riil. 7 

Pada faktanya, perilaku investasi investor muslim di 

pengaruhi oleh rasionalitas ekonomi, motivasi dan niat. 

Namun apakah pemahaman keagamaan (religiusi-tas) 

                                                     
6
 https://bintankab.bps.go.id/ 

7
Didit Herlianto, Keputusan Preferensi Investasi Asset Riil dan Asset 

Financial dengan Model Minimax Regret. Jurnal keuangan dan 

perbankan, Vol.15, No.1 Januari 2011, hlm. 96. 
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muslim mempengaruhi perilaku investasinya? Hal ini 

memerlukan penelitian lebih lanjut dan inilah yang 

menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini. Oleh 

sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana 

perilaku pemilihan investasi muslim di Kabupaten 

Bintan Kepulauan Riau. 

Pertumbuhan pembangunan suatu daerah dapat 

di lihat dari pengaruh iklim geografis, demografis dan 

strategis daerah tersebut sehingga membutuhkan per-

cepatan kemajuan pembangunan sutau daerah. 

Kabupaten Bintan merupakan salah satu Kabupa-

ten yang berada di Kepulauan Riau. Kabupaten Bintan 

merupakan sisa dari erosi atau pencetusan daerah 

daratan pra tersier. Adapun pulau-pulau yang berbata-

san ldengan kabupaten Bintan adalah sebelah Utara 

kabupaten Natuna, sebelah Selatan Kabupaten Lingga, 

sebelah Barat Kota Tanjungpinang dan Kota Batam, 

serta sebelah Timur Provinsi Kalimantan Barat.  

Luas daratan Kabupaten Bintan mencapai 1.320,10 

km2, kecamatan terluas adalah Teluk Sabong dengan 

luas 294,24 km dan kecamatan terkecil adalah Bintan 

Utara yaitu 43,24 km2. Kabupaten Bintan tmempunyai 

272 pulau besar dan pulau kecil. Dengan angka tersebut 
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hanya 39 pulau yang ada ditempati oleh penduduk, 

sedangkan sisa pulau yang belum ada penduduknya 

tetapi telah digunakan sebagai lahan pertanian. Pada 

saat ini Kabupaten Tambelan menjadi Ibu Kota Keca-

matan yang ada di Kabupaten Bintan. Jarak terjauh dari 

ibu kota kabupaten bintan adalah pulau Tambelan 

yang berjarak 337 mil.8 

Dengan wilayah yang sangat luas di mana popu-

lasi penduduk belum begitu merata, dan masih banyak-

nya lahan yang belum termanfaatkan, di samping itu 

wilayah ini bermatasan dengan negara tetangga Singa-

pura dan Malaysia yang memiliki kekayaan alam yang 

belum tergarap. Bahkan daerah di di jadikan salah satu 

destinasi wisata internasional, memerlukan sentuhan 

dan pengelolaan yang maksimal dalam meningkatkan 

perekonomian masyarakat juga pertumbuhan ekonomi 

daaerah. Perlu kiranya di berikan sentuhan wawasaan 

pengetahuan masyarakat dalam melihat peluang dan 

potensi daerah ini, dalam menghidupkan iklim inves-

tasi usaha masyarakat khususnya masyarakat muslim 

yang terkesan hanya sebagai pelengkap dari pertum-

buhan investasi di Kabupaten Bintan.  

                                                     
8
BPS. 2018. Bintang Dalam Angka. Badan Pusat Statistik   
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Beberapa peluang atau investasi yang mungkin 

bisa di kelola masyarakat tempatan terkhususnya ma-

syarakat muslim dengan ketersediaan lahan yang luas 

sehingga sekitar 3,326 Ha, peluang usaha yang bisa di 

kelola. Belum lagi kawasan pesisir yang terbentang luas 

langsung berhadapan dengan selat philip, laut Cina 

Selatan, Selat Malaka dan lain sebagainya. Oleh karena 

itu di harapkan dalam buku ini akan menemukan titik 

terang peluang Investasi bagi masyarakat ter-khusus-

nya Muslim di Kabupaten Bintan. 

Jumlah penduduk Kab Bintan yang beragama 

Islam (muslim) sebanyak 126,496  jiwa dari jumlah 

penduduk Kab.Bintan sebanyak 145,289  jiwa.9 Hampir 

80 %. menguasai pemukiman penduduk di Kabupaten 

yang terdiri 10 Kecamatan, namun sangat di sayangkan 

apabila potensi daaerah yang sangat banyak di kuasaai 

oleh masyarakat minoritas yang notabene memiliki 

sumber keuangan yang cukup.  

                                                     
9
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepri 2016 
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BAB II 

INVESTASI 
 
A. Pengertian Investasi 

Investasi dapat arti harfiahnya dapat juga di 

artikan penanaman modal. Kehidupan masyarakat 

yang sudah sangat berkembang yang dibarengi dengan 

kebutuhan yang sangat banyak membuat masyarakat 

harus cermat menyimpan uang atau modalnya untuk 

kebutuhan dimasa mendatang yang tidak terduga. 

Salah satu cara yaitu berinvestasi. Investasi adalah 

kegiatan memanfaatkan modal saat sekarang untuk 

dikelolah dan mendapatkan keuntungan untuk hari 

esok. Investasi sudah merambat kesemua lapisan ma-

syarakat tidak terkecuali masyarakat biasa yang tidak 

banyak paham investasi. Mereka terkadang tergiur 

dengan investasi yang ditawarkan oleh pihak yang 

tidak bertanggungjawab dengan keuntungan yang 

besar tapi modal yang sedikit. Bahkan seseorang sering 

tidak menyadari dirinya telah melakukan investasi, 

misalnya dengan menabung, membeli emas dan se-

bagainya. Ada banyak jenis investasi dan resiko setiap 

in-vestasi yang diambil, namun terkadang kita tidak 

paham. Agar tidak terjerumus pada investasi yang 
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salah, maka perlu pemahaman masyarakat tentang 

investasi yang sesungguhnya. Mengedepankan rasio-

nalitas sangat penting, namun tidak hanya itu kita juga 

harus tahu resiko dan manfaat setiap invetasi. 

Seiring dengan perkembangan zaman dan kema-

juan ilmu pengetahuan dan teknologi, corak dan ragam 

investasi juga mulai mengalami perkembangan, dari 

investasi yang bersifat kebendaan dan dilakukan secara 

langsung menjadi investasi terhadap modal atau 

bentuk-bentuk investasi baru seperti surat berharga, 

seperti saham, obligasi dan lain-lain. Dunia investasi 

mulai menjadi ramai pada waktu kegiatan pencarian 

tanah jajahan dilakukan oleh negara-negara Eropa. 

Berita tentang penemuan dunia baru dan lahirnya 

berbagai ilmu pengetahuan baru membuat investasi 

mulai berkembang pesat. Keinginan untuk menjadi 

pengusaha di tanah Beberapa pendapat para tokoh 

tentang makna investasi, melihat dari sudut pandang 

para peneliti sebelumnya antara lain: 

1. Jogiyanto, menurutnya investasi10dapat didefinisi-

kan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk 

                                                     
10

Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi III, cet, I 

(Yogyakarta, BPFE, 2003) hlm 5. 
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digunakan dalam produksi yang efesien selama 

periode waktu tertentu. 

2. Sukirno berpendapat suatu kegiatan investasi ya-

ng dilakukan oleh masyarakat secara terus mene-

rus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan 

kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan na-

sional dan meningkatkan taraf kemakmuran ma-

syarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi 

penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi 

merupakan salah satu komponen dari pengelua-

ran agregat, sehingga kenaikan investasi akan 

meningkatkan permintaan agregat, pendapatan 

nasional serta kesempatan kerja; (2) pertambahan 

barang modal sebagai akibat investasi akan me-

nambah11 

3. Salim dan Budi Sutrisno, investasi adalah penana-

man modal yang dilakukan oleh investor, baik 

investor luar negeri (asing) maupun dalam negeri 

(domesik) dalam berbagai bidang usaha  yang ter-

buka untuk invetasi, dengan tujuan untuk mem-

peroleh keuntungan 

                                                     
11

Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, Pengaruh Investasi 

dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya 

Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Ekonomi Pascasarjana 

Universitas Syah Kuala, Volume 1, No. 2, Mei 2013, hlm 3. 
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4. A. Abdurrahman, berpendapat bahwa investment 

(investasi) mempunyai dua makna yaitu pertama : 

investasi berarti pembelian saham, obligasi dan 

benda-benda tidak bergerak, setelah diadakan 

analisis akan menjamin modal yang diletakkan 

dan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-

faktor tersebut yang membedakan investasi de-

ngan spekulasi. Kedua, dalam teori ekonomi, 

investasi berarti pembelian alat produksi (terma-

suk didalamnya benda-benda untuk dijual) de-

ngan modal berupa uang. 

Investasi pada umumnya merupakan suatu istilah 

dengan beberapa pengertian yang berhubungan de-

ngan keuangan dan ekonomi, to use (money) make more 

money out of something that expected to increase in value. 

Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu 

bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan 

keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi di 

sebut juga sebagai penanaman modal.12 

Kata investasi merupakan adopsi dari bahasa 

Inggris, yaitu investment. Kata invest sebagai kata dasar 

dari investment memiliki arti menanam. Dalam Webs-

                                                     
12

Aziz Abdul. “Manajemen Investasi Syari’ah”. Bandung: Alfabeta, 

2010. Hal 29 
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ter‟s New Collegiate Dictionary, kata invest di definisikan 

sebagai to make use of for future benefits or advantage and 

to commit (money) in order to earn a financial return. 

Ada beberapa Jenis-jenis Investasi, antara lain: 

1. Investasi Berdasarkan Asetnya 

Investasi ini merupakan penggolongan investasi 

dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi ini di 

bagi menjadi dua jenis yatu pertama, real asset merupa-

kan investasi yang berwujud seperti gedung-gedung 

dan kendaraan; kedua, financial asset yaitu berupa doku-

men (surat-surat berharga) yang diperdagangkan di 

pasar uang seperti deposito, commercial paper, Surat 

Berharga Pasar Uang (SBPU), dan sebagainya. Financial 

accets juga diperdagangkan dipasar modal seperti sa-

ham, obligasi, warrant, opsi dan sebagainya. 

2. Investasi Berdasarkan Pengaruh 

Investasi model ini merupakan investasi yang 

berdasarkan pada factor dan keadaan yang mempe-

ngaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan inves-

tasi. Invetasi berdasatkan pengaruh dibagi menjadi dua 

yaitu pertama, investasi autonomous (berdiri sendiri), 

yaitu invetasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapa-

tan, bersifat spekulatif, misalnya pembelian surat-surat 
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berharga; kedua, investasi induced (mempengaruhi-

menyebabkan), yakni investasi yang di pengaruh oleh 

kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat 

pendapatan misalnya penghasilan transitori (penghasi-

lan yang didapat selain dari bekerja), yaitu bungan 

tabungan dan sebagainya. 

3. Investasi Berdasarkan Sumber Pembiayaan. 

Investasi ini berdasarkan kepada pembiayaan asal 

atau asal usul investasi itu memperoleh dana. Invetasi 

ini dibagi menjadi dua macam: pertama, investasi yang 

bersumber dari dana dalam negeri (PMDN), investor-

nya dari dalam negeri: kedua, investasi yang bersumber 

dari modal asing, pembiayaan investasi bersumber dari 

investor asing. 

4. Investasi berdasarkan bentuk  

Investasi yang didasarkan pada cara menanam-

kan investasinya. Investasi modal ini dibagi menjadi 

dua bentuk yaitu pertama, investasi langsung di laksa-

nakan oleh pemiliknya sendiri,seperti membangun 

pabrik, membangun gedung selaku kontraktor, mem-

beli total, atau mengakuisi perusahaan; kedua, investasi 

tidak langsung yang disebut dengan investasi porto-

folio, investasi tidak langsung dilakukan melalui pasar 
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modal dengan instrument surat–surat berharga seperti 

saham, obligasi, reksadana beserta turunannya. 

5. Investasi Berdasarkan Waktu 

Investasi berdasarkan waktu dibagi dua, yaitu: 

investasi berdasarkan jangka pendek dan investasi ber-

dasarkan jangka panjang. Investasi jangka pendek me-

rupakan penanaman modal oleh seseorang yang  jang-

ka waktunya relative pendek misalnya setahun, atau 

dua tahun. Contohnya tabungan di Bank, deposito, 

instrument pasar uang, dll. Sedangkan investasi jangka 

panjang adalah penanaman atau penyertaan sebagian 

kekayaan suatu perusahaan dengan maksud untuk 

meperoleh pendapatan tetap dan untuk menguasai 

atau mengendalikan perusahaan tersebut dengan 

waktu 5 tahun dan seterusnya. Contohnya, saham, 

reksadana, obligasi, emas bata-ngan, properti, barang 

koleksi, dll. Dalam pengertian lain Investasi juga dapat 

di bedakan 2 jenis, yaitu investasi pada asset finansial 

dan investasi pada asset rill. Investasi pada asset finan-

sial dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung 

dan investasi tidak langsung.  

a. Investasi langsung, yaitu dapat dilakukan de-

ngan membeli aktiva keuangan yang dapat 
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diperjual belikan di pasar uang, pasar modal, 

atau pasar turunan. Investasi langsung juga da-

pat dilakukan dengan membeli aktiva yang 

tidak diperjual belikan, biasanya diperoleh dari 

bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabu-

ngan dan sertifikat deposito.  

b. Investasi tidak langsung, yaitu dapat dilaku-

kan dengan membeli surat berharga dari peru-

sahaan investasi, seperti reksadana. 

B. Investasi Syariah  

Investasi syariah adalah sebuah investasi berbasis 

syariah yang menggunakan instrumen Islam dalam 

pelaksanaannya. Ada beberapa jenis investasi ber-

dasarkan jangka waktu, risiko dan prosesnya. Hal-hal 

tersebut perlu di ketahui guna memastikan ketepatan 

antara alasan dan cara melakukan investasi.13  

1. Menurut jangka waktunya 

a.  Investasi jangka pendek, yaitu investasi yang 

dilakukan tidak lebih dari 12 bulan.  

b. Investasi jangka menengah, yaitu investasi 

yang memiliki rentang waktu antara 1 hingga 5 

tahun.  

                                                     
13

Ganjar Isnawan, Jurus Cerdas Investasi Syariah, Laskar Aksara, 

Jakarta, 2012, hlm 45. . 
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c. Investasi jangka panjang.  

2. Menurut risiko  

Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan 

dua hal, risiko dan return. Keduanya merupakan 

hubungan sebab dan akibat dan hubungan yang saling 

kontradiktif. Dalam teori investasi di kenal istilah “high 

risk high return, low risk low return”.  

Dalam bahasa Arab, risiko dapat diartikan sebagai 

gharar. Yang kadang juga merujuk pada ketidakpastian 

(uncertainty). Kalau kemudian risiko ini secara seder-

hana disamakan dengan ketidakpastian, dan ketidak-

pastian ini dianggap gharar dan di larang, maka akan 

menjadi rumit. Karenanya menjadi penting untuk me-

lakukan upaya pembedaan dan penajaman pengertian 

gharar atau risiko.14 

Seperti yang dilakukan oleh Al-Suwailem yang 

membedakan risiko menjadi dua tipe. Yakni yang per-

tama adalah risiko pasif, seperti game of chance, yang 

hanya mengandalkan keberuntungan. Kedua, risko 

responsif yang memungkinkan adanya distribusi 

probabilitas hasil keluaran dengan hubungan kausalitas 

yang logis.  

                                                     
14

Iggi H. Achsien, Investasi Syariah di Pasaar Modal, PT.Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 50. 
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Ketidakpastian secara intrinsik terkandung dalam 

setiap aktivitas ekonomi. Tetapi, ketidakpastian kejadi-

an tetap mengikuti suatua kausalitas atau sebab akibat 

yang logis yang bisa mempengaruhi probabilitasnya. 

Ini berarti, mencari keuntungan hanya dengan keber-

tungan saja, seperti membeli lotre, menimbulkan delusi 

atau pengharapan yang salah, dan sudah pasti merupa-

kan transaksi gharar.15  

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dengan tetap 

mengacu pada hadits yang telah diberikan, dapat di 

tarik benang merah bahwa sebuah transaksi yang 

gharar dapat timbul karena dua sebab utama. Pertama, 

adalah kurangnya informasi atau pengetahuan pada 

pihak yang melakukan kontrak. Jahala ini menyebabkan 

tidak dimilikinya kontrol pada pihak yang melakukan 

transaksi. Kedua, karena tidak adanya obyek.16  

Kemudian menurut Pontjowinoto, risiko yang 

mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak me-

nimbulkan risiko yang lebih besar atau melebihi ke-

mampuan menanggung risiko. Dan dalam islam17 se-

                                                     
15

 Ibid, hlm 50.. 
16

 Ibid, hlm51 
17 Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal 

Syariah, (Rev.Ed, Cet II, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008) 

hlm 16. 
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tiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia 

menanggung risiko. 

3. Menurut Prosesnya  

a. Investasi langsung, yaitu investasi yang di 

lakukan tanpa bantuan prantara. Dalam hal ini 

investor langsung dapat membeli fortofolio 

investasi tersebut. 

b. Investasi tidak langsung, yaitu investasi yang 

dilaku kan dengan menggunakan prantara atau 

investasi yang dilakukan melalui perusahaan 

investasi.18  

C. Tujuan Investasi 

Kebutuhan manusia kian beraneka ragam seiring 

dengan semakin banyaknya penemuan-penemuan 

baru. Perkembangan teknologi yang terus bergerak 

cepat disinyalir menjadi faktor terbesar dari banyaknya 

jumlah dan variasi kebutuhan manusia modern. Hal ini 

sejalan dengan Darmawan dkk yang menyebutkan 

bahwa jumlah penduduk semakin bertambah, perada-

ban dan teknologi semakin berkembang, namun ke-

makmuran semakin merosot. Kebutuhan-kebutuhan 

akan beraneka barang meningkat, jumlahnya juga 

                                                     
18

 Ganjar Iswan, Op,cit, hlm 48. 
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semakin banyak. Munculnya temuan-temuan baru be-

rupa sarana teknologi informasi dan sebagainya men-

ciptakan kebutuhan baru bagi manusia. Pertumbuhan 

penduduk juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kemakmuran. Semakin banyak jumlah 

penduduk berarti semakin banyak kebutuhan dan 

semakin sulit bagi masing-masing individu untuk 

memenuhi kebutuhanya. Berdasarkan permasalahan 

inilah kemudian muncul gagasan mengenai pentingnya 

literasi keuangan mengingat uang adalah alat utama 

yang dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan 

saat ini.19 

Ada beberapa alasan mengapa seseorang melaku-

kan investasi. Kamaruddin Ahmad, mengemukakan 

tiga alasan sehingga banyak orang melakukan inves-

tasi, yaitu:20 

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak 

dimasa mendatang. Seseorang yang bijaksana 

akan berfikir bagaimana cara meningkatkan taraf 

hidupnya dari waktu ke waktu atau setidak-

                                                     
19

Darmawan, Indra, Harsoyo, dan Rubiyanto. 2011. Melek Ekonomi 

Pangkal Sejahtera. Seri Economic Literacy: Belajar Ekonomi untuk 

Mahasiswa dan Masyarakat Awam. Yogyakarta: CAPS.  
20

Manan H. Abdul. “Hukum Ekonomi Syari’ah(Dalam Perspektif Kewe-

nangan Peradilan Agama)”. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 

2012. Hal 152-153 
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tidaknya bagaimana berusaha unuk memperta-

hankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang 

agar tidak berkurang dimasa yang akan datang. 

2. Mengurangi tekanan inflasi  

Dengan melakukan investasi dalam memilih pe-

rusahaan atau objek lain, seseorang dapat meng-

hindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya 

tidak merosot nilainya karena di gerogoti oleh 

inflasi. 

3. Dorongan untuk menghemat pajak  

Beberapa negara di dunia banyak melakukan 

kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya 

investasi di masyarakat melalui fasilitas perpaja-

kan yang di berikan kepada masyarakat yang 

melakukan investasi pada bidang-bidang usaha 

tertentu. 

Selain itu, orang melakukan investasi karena di 

picu oleh kebutuhan akan masa depan. Tetapi sangat 

disayangkan, banyak orang belum memikirkan kebutu-

han akan masa depannya. Padahal semakin ke depan, 

biaya hidup seseorang pasti akan semakin bertambah. 

Selain kebutuhan akan masa depan, orang melakukan 

investasi dipicu oleh banyaknya ketidakpastian atau 
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hal-hal lain yang tidak terduga dalam hidup, misalnya 

keterbatasan dana, kondisi kesehatan, datangnya 

musibah secara tiba-tiba dan kondisi pasar investasi. 

D. Tahapan Pengambilan Keputusan Investasi 

Menurut Sharpe (1995), pada dasarnya ada bebe-

rapa tahapan dalam pengambilan keputusan investasi 

antara lain : 

1. Menentukan kebijakan investasi 

Pada tahap ini, investor menentukan tujuan in-

vestasi  dan kemampuan yang dapat diinvestasikan. 

Dikarenakan ada hubungan positif antara resiko dan 

return, maka hal yang tepat bagi para investor untuk 

menyatakan tujuan investasinya, tidak hanya memper-

oleh banyak keuntungan saja, tetapi juga memahami 

bahwa ada kemungkinan resiko yang berpotensi me-

nyebabkan kerugian. Jadi, tujuan investasi harus di 

nyatakan baik dalam keuntungan maupun resiko. 

2. Analisis sekuritas 

Pada tahap ini melakukan analisis sekuritas yang 

meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual 

atau beberapa kelompok sekuritas. Salah satu tujuan-

nya melakukan penilaian tersebut adalah untuk meng-

identifikasi sekuritas yang salah harga (mispriced). 
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3. Pembentukan portofolio 

Pada tahap ketiga ini adalah membentuk porto-

folio yang melibatkan identifikasi aset khusus mana 

yang akan diinvestasikan dan juga menentukan sebe-

rapa besar investasi pada tiap aset tersebut. Disini ma-

salah selektivitas, penentuan waktu, dan diversifikasi 

perlu menjadi perhatian investor. 

Dalam investasi, investor sering melakukan diver-

sifikasi dengan mengombinasikan berbagai sekuritas 

dalam investasi mereka dengan kata lain investor 

membentuk portofolio. Selektivitas juga disebut sebagai 

microforecasting memfokuskan pada peramalan pergera-

kan harga setiap sekuritas. Penentuan waktu juga 

disebut macroforecasting yang memfokuskan pada pe-

ramalan pergerakan harga saham biasa relative terha-

dap sekuritas pendapatan tetap, misal obligasi perusa-

haan. Sedangkan diversifikasi meliputi konstruksi 

portofolio sedemikian rupa sehingga meminimalkan 

risiko dengan memerhatikan batasan tertentu.  

4. Melakukan revisi portofolio 

Pada tahap ini, berkenaan dengan pengulangan 

secara periodik dari tiga langkah sebelumnya. Sejalan 

dengan waktu, investor mungkin merubah tujuan in-
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vestasinya yaitu mementuk portofolio baru yang lebih 

optimal. Motivasi lainnya disesuaikan dengan preferen-

si investor tentang resiko dan return itu sendiri. 

5. Evaluasi kinerja portofolio 

Pada tahap terakhir ini, investor melakukan peni-

laian terhadap kinerja portofolio secara periodic dalam 

arti tidak hanya return yang diperhatikan tetapi juga 

resiko yang dihadapi. Jadi, diperlukan ukuran yang 

tepat tentang return dan resiko juga standar yang 

relevan. 

E. Preferensi Investor 

Preferensi dapat diartikan sebagai pilihan atas 

suatu keputusan yang mempunyai esensi rasional 

dengan perilaku maksud tertentu. Preferensi investor 

adalah merupakan sikap dan perilaku investor dalam 

melakukan pilihan investasi yang tentunya diharapkan 

dapat memberikan keuntungan. Setiap investor memili-

ki harapan akan investasinya agar memberikan keuntu-

ngan yang maksimal dengan meminimumkan risiko 

yang mungkin timbul. Mengetahui tingkat toleransi 

risiko dan gaya investasi akan membantu dalam me-

milih investasi secara bijak. Meskipun ada berbagai 

jenis investasi yang dapat dilakukan, hanya ada tiga 
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gaya investasi yang spesifik dan tiga gaya tersebut 

berkaitan dengan tingkat toleransi risiko. Ketiga gaya 

investasi tersebut adalah konservatif, moderat dan 

agresif. 

Tinjauan teori preferensi meliputi 2 aliran pararel, 

yaitu: Aliran pertama, Theory of riskless choice mengenai 

dugaan maksimalisasi utility (kepuasan). Teori ini di 

dasarkan pada maksud atau dugaan tertentu bahwa 

pengambil keputusan adalah secara penuh menginfor-

masikan kemungkinan tindakan dan konsekwensinya, 

kepekaan tak terhingga untuk berbeda diantara berba-

gai alternatif, dan rasional, dalam arti mereka dapat 

menyusun pilihan yang memungkinkan dan membuat 

keputusan dalam memaksimalkan ukuran nilai 

kesejahteraan yang ditunjukkan oleh utility. Aliran ke 

dua, adalah theory of risky choice, berkenaan dengan 

keputusan yang dibuat dalam ketidakpastian mengenai 

peristiwa yang menetapkan income sebagai satu-

satunya tindakan.  

Hirshleifer dan Glazer menyajikan gambaran ya-

ng ideal dari preferensi individu atas alternatif barang-

barang konsumsi dalam dua hukum atau revealed 

preference, yaitu: pertama, Aksioma Perbandingan, yaitu 



28  

setiap dua barang yang berbeda antara A dan B dapat 

dibandingkan semacam preferensi oleh individu. Setiap 

perbandingan pasti mengarah pada salah satu diantara 

ketiga hal berikut ini yaitu barang A lebih disukai dari 

barang B atau barang B lebih disukai dari barang A 

atau barang A dan B sama-sama disukai. Kedua, 

Aksioma Transitivitas, yaitu apabila ada 3 barang A, B, 

dan C. Barang A lebih disukai daripada barang B dan 

barang B lebih disukai daripada barang C, maka tentu 

barang A lebih disukai daripada barang C.21 

Model asumsi preferensi investor hanya didasar-

kan pada expected return dan risk dari portofolio yang 

secara implisit menganggap investor mempunyai fung-

si utilitas yang sama.22 Tetapi pada kenyataannya tiap-

tiap investor mempunyai fungsi utilitas yang berbeda. 

Jika preferensi investor terhadap portofolio berbeda 

karena investor mempunyai fungsi utilitas yang ber-

beda, portofolio optimal untuk masing-masing investor 

akan dapat berbeda. Model Markowitz tidak memper-

timbangkan hal ini, karena fokusnya terletak pada nilai 

portofolio dengan resiko terkecil untuk expected return 

                                                     
21

Hirshleifer dan Glazer.1992.Price Theory and Application.fifth edition 

Prentice Hall USA 
22

 Markowitz, H.M., Portofolio Selection, Journal of Finance (March 

1952), hlm. 77-91. 
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tertentu. Tetapi preferensi investor berbeda-beda. In-

vestor yang risk averse akan memilih sesuai tanggapan 

model Markowitz, sedangkan investor yang risk seeker 

akan memilih resiko yang tinggi dengan implikasi akan 

mendapatkan return yang tinggi pula.23[Hartono, 2005]. 

Pemilihan portofolio sesuai dengan preferensi investor 

merupakan portofolio yang efisien yang masih berada 

di efficient set. Portofolio mana yang akan dipilih oleh 

investor tergantung dari fungsi utilitasnya masing-

masing. Portofolio optimal untuk tiap-tiap investor 

terletak pada titik persinggungan antara fungsi utilitas 

investor dengan efficient set. Portofolio mana yang akan 

dipilih oleh investor tergantung dari fungsi utilitasnya 

masing-masing. Portofolio optimal untuk tiap-tiap in-

vestor terletak pada titik persinggungan antara fungsi 

utilitas investor dengan efficient set. 

Berdasarkan preferensi, investor menggunakan 

beberapa aksioma dalam proses pengambilan keputu-

san investasi berdasarkan model utilitas yang diharap-

kan (expected utility model) (Husnan, 1996:110) yang 

merupakan model yang mendasari pemilihan investasi 

pada portofolio dalam konteks meanvariance model. 

                                                     
23

Hartono, M., Jogiyanto, 2000, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, 

Edisi Pertama, BPFE Yogyakarta. 
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Expected utility model secara historis memberikan model 

normatif dan deskriptif untuk pembuatan keputusan 

yang mengandung risiko. Teori ini beranggapan bahwa 

pembuat keputusan adalah seorang yang rasional. Ak-

sioma pengambilan keputusan investasi tersebut yaitu: 

1. Investor mampu memilih berbagai alternatif de-

ngan menyusun peringkat dari berbagai alterna-

tif-alternatif sehingga bisa diambil keputusan.  

2. Setiap peringkat alternatif-alternatif tersebut ber-

sifat transitif. Artinya, kalau investasi A lebih 

disukai dari pada B, dan B lebih disukai dari pada 

C, maka A tentu lebih disukai dari pada C. 

3. Para pemodal akan memperhatikan risiko alter-

natif yang dipertimbangkan, dan tidak memper-

hatikan sifat alternatif-alternatif tersebut. Sebagai 

misal, investor tidak akan mempertimbangkan 

apakah suatu kesempatan investasi lebih padat 

modal ataukah lebih padat karya. 

4. Para investor mampu menentukan certainty equi-

valent dari setiap investasi yang tidak pasti. Cer-

tainty equivalent suatu investasi menunjukkan nilai 

pasti yang ekuivalen dengan nilai pengharapan 

dari investasi.  
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Keempat aksioma di atas bisa digunakan untuk 

menyusun fungsi utilitas dari investor sebagai sikap 

dasar investor terhadap risiko dengan tujuan memak-

simumkan indeks utilitas yang diharapkan pada inco-

me. Penyusunan fungsi utilitas digunakan untuk memi-

lih investasi yang mempunyai unsur ketidakpastian. 

Investor akan memilih investasi berdasarkan return 

yang diharapkan pada tingkat yang maksimal atau 

tinggi. Investor yang satu dengan investor yang lain 

mungkin mempunyai fungsi utilitas yang berbeda, dan 

karenanya bisa memilih kesempatan investasi yang 

berbeda ataukah sama. Fungsi utilitas tersebut bersifat 

individual, artinya bisa berbeda antara pemodal yang 

satu dengan pemodal lainnya. Tingkat utilitas investor 

akan berbeda satu sama lain pada tingkat resiko yang 

sama, tetapi investor akan lebih menyukai untuk 

memilih tingkat utilitas pada return yang lebih tinggi  

F. Literasi Tentang Preferensi Investasi. 

Beberapa referensi sumber bacaan tentang prefe-

rensi pemilihan jenis investasi muslim masih terbatas.  

Tulisan yang dibuat oleh Muhamad dan Devi menun-

jukkan bahwa tingkat religiusitas secara signifikan 

mempengaruhi perilaku investasi Muslim di Malaysia 
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meskipun tingkat pengaruhnya kurang dari 5%. Arti-

nya masih banyak lagi variabel lain yang mempe-

ngaruhinya.24 

Kayed dan Hassan juga menemukan bahwa pe-

ngusaha Saudi memiliki sikap positif terhadap kewira-

usahaan Islam sehingga kegiatan ekonomi yang dilak-

sanakan untuk menghasilkan pendapatan halal dan 

memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat.25 

Penelitian Didit Herlianto, hasil penelitian menunjuk-

kan bahwa keputusan investasi dalam kondisi uncer-

tainty, maka preferensi instrumen investasi dalam ben-

tuk emas. Jika investor memutuskan instrumen inves-

tasi properti maka opportunity loss sebesar 10.3045%, 

obligasi sebesar 19.6387% dan saham sebesar 9.7103%.26 

Tulisan Siti Mar’atur Rosyidah dan Wiwik Lestari 

tentang religiusitas dan persepsi risiko dalam pengam-

bilan keputusan investasi pada perspektif gender. Pene-

litian ini bertujuan mengetahui pengaruh religiusitas 

                                                     
24

Muhammad, Rusnah and S. Susela Devi, ‘Religiosity and the Malay 

Muslim Investors in Malaysia: an Analysis on Some Aspects of Ethical 

Investment Decision’, Paper, of University of Malaya, 2006, hlm. 1-16. 
25

 Rasem N Kayed, and M Kabir Hassan, ‘Islamic Entrepreneurship: A 

Case Study of Saudi Arabia’, Journal of Developmental Entrepre-

neurship, Vol. 15, No. 4, 2010,  hlm. 379 –413. 
26

Didit Herlianto, Keputusan Preferensi Investasi Asset Riil dan Asset 

Financial dengan Model Minimax Regret. Jurnal keuangan dan 

perbankan, Vol.15, No.1 Januari 2011, hlm. 96. 
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dan persepsi risiko dalam pengambilan keputusan 

investasi pada perspektif gender. Ada dua variabel 

independen yaitu religiusitas dan persepsi risiko. Ada-

pun variabel terikat adalah pengambilan keputusan 

investasi, dan jenis kelamin sebagai variabel moderasi. 

Data dikumpulkan dengan kuesioner pada 110 pengu-

saha Muslim Sidoarjo, kemudian dianalisis dengan 

Generalized Structured Component Analysis (GeSCA) 

secara deskriptif. Responden belum mengimplemen-

tasikan religiusitas secara. Mereka juga cenderung me-

miliki persepsi risiko yang tinggi. Hasilnya menunjuk-

kan bahwa religiusitas dan persepsi risiko tidak ber-

pengaruh pada pengambilan keputusan investasi. 

Selain itu, jenis kelamin tidak terbukti sebagai mode-

rator. Hal ini menunjukkan bahwa pria dan wanita 

memiliki persepsi yang sama terhadap risiko ketika 

mereka membuat keputusan investasi. 

David Rudyanto melakukan kanjian dengan tuju-

an untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 

faktor demografi dengan preferensi pemilihan jenis 

investasi profesional muda di Surabaya. Hasil peneliti-

an ini diharapkan menjadi referensi profesional muda 

ketika memilih jenis investasi. Teknik analisa yang 



34  

digunakan dalam penelitian ini adalah analisa crossta-

bulation dengan analisa chisquare untuk mengetahui 

hubungan antara faktor demografi dan jenis investasi 

yang dipilih oleh profesional muda di Surabaya. Hasil 

penelitian ini menunjukkan faktor demografi yang 

berhubungan dengan jenis investasi yaitu variabel de-

mografi jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, 

pekerjaan dan pendapatan yang berhubungan dengan 

jenis investasi yang dipilih.27 

Pramita Agustin dan Imron Mawardi melakukan 

penelitian tentang perilaku investor muslim dalam 

bertransaksi saham di pasar modal menunjukkan hasil 

bahwa 1) perilaku investor muslim dalam bertransaksi 

saham di pasar modal dapat dilihat dalam dua sudut 

pandang, yaitu investor yang mempertimbangkan aga-

ma dalam perilaku investasinya dan investor yang 

tidak mempertimbangkan agama dalam keputusan in-

vestasinya, 2) Perilaku investor muslim yang memper-

timbangkan agama dan perilaku investor muslim yang 

tidak mempertimbangkan agama dalam perilakunya 

bertransaksi saham, sifat investasinya jangka panjang 

(long term) dan jangka pendek (short term), 3) perilaku 

                                                     
27

David Rudyanto, Preferensi Pemilihan Jenis Investasi Profesional 

Muda di Surabaya. Jurnal Finesta Vol. 2, No. 1, 2014.  
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investor muslim yang mempertimbangkan agama da-

lam perilaku bertransaksi saham lebih memilih saham 

yang masuk dalam daftar indek syariah, baik indek JII 

dan ISSI. Sedangkan perilaku investor muslim yang 

tidak mempertimbangkan agama dalam perilaku ber-

transaksi saham memiliki komposisi saham campuran 

untuk investor yang sifat investasinya jangka panjang, 

sedangkan untuk investor yang sifat investasinya jang-

ka pendek memiliki komposisi saham yang tidak ma-

suk dalam daftar indeks syariah, 4) baik perilaku in-

vestor muslim yang mempertimbangkan agama dan 

yang tidak mempertimbangkan agama mempertim-

bangkan aspek rasional dan faktor psikologis dalam 

pengambilan keputusan investasinya, 5) aspek rasional 

yang masih dipertimbangkan dalam perilaku investasi 

investor muslim adalam neutral information, accounting 

information, classic, socia relevance, dan self image coin-

dence.28 

 

 

 

                                                     
28

Pramita Agustin dan Imron Mawardi, Perilaku Investor Muslim Dalam 

Bertransaksi Saham Di Pasar Modal. Jurnal JESTT Vol. 1 No. 12 

Desember 2014. 
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BAB III 
PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN INVESTASI 

USAHA  DI KAB.BINTAN 
 

Dengan wilayah yang sangat luas dimana lautan 

nya langsung berbatasan langsung dengan beberapa 

daerah berkembang dan dengan negara tetangga 

Malaysia, Singapura serta di bagian utara bertetangga 

dengan propinsi lain Kabupaten harus mampu segera 

berbenah diri dengan pertumbuhan ekonomi dan pem-

bangunan seperti Kota Tanjungpinang, Kota Batam. 

Secara pembangunan fisik sarana dan prasarana Kabu-

paten Bintan agak sedikit terlambat, namun beberapa 

kawasan bisa menjadi penyangga ekonomi baik untuk 

Bintan sendiri termasuk beberapa daerah yang di 

sebutkan di atas. Apalagi di akhir pekan, Kawasan 

Lagoi Kecamatan Teluk Sebong menjadi destinasi 

wisatawan Internasional antara lain Singapura, Taiwan, 

Korea, Tiongkok. Dengan tersedianya fasilitas peristira-

hatan, hiburan yang telah berstandar internasional. 

Namun bertolak belakang dengan beberapa kawasan di 

wilayah bintan yang masih mengandalkan pertanian 

dan kelautan. 

Berdasarkan hasil sebaran jumlah penduduk 

berdasarkan wilayah serta populasi penduduk dalam 
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pertumbuhannya dapat di lihat dari tabel yang men-

diami wilayah di beberapa kecamatan di Kabupaten 

terlihat penyebaran penduduk tertumpu pada titik di 

mana kawasan tersebut berfungsi sebagai penyangga 

dari sektor handalan daerah diantaranya sarana pintu 

masuk kawasan pelabuhan laut, industri dan pari-

wisata. 

Tabel 3.1 
Jumlah penduduk Kab.Bintan berdasarkan wilayah 

Sumber Data. BPS Kab Bintan 2019 

Dari data tersebut di atas dapat di lihat bahwa 

jumlah populasi penduduk tertumpu pada 3 kecamatan 

di mana kawasan tersebut merupakan kawasan pintu 

masuk jalur laut yang merupakan pintu gerbang 

Kecamatan Jumlah 
Penduduk 

Laju Pertumbuhan 
Penduduk  

Tahun 2018-2019 

1. Teluk Bintan 11 160 -0,14 

2. Seri Kuala Lobam 16 976 1,36 

3. Bintan Utara 22 385 0,25 

4. Teluk Sebong 17 461 1,31 

5. Bintan Timur 44 733 1,15 

6. Bintan Pesisir 6 962 -0,88 

7. Mantang 4 230 -1,61 

8. Gunung Kijang 14 450 2,81 

9. Toapaya 12 446 1,68 

10.Tambelan 4 653 1,55 

TOTAL 155 456 1,00 



39  

perdagangan di samping penyangga kawasan industri 

dan pariwisata. 

Sebagai kawasan Berakit yang merupakan jalur 

perdagangan nasional dan internasional di butuhkan 

sarana dan prasarana penunjang serta ketersediaan 

tenaga kerja yang mampu menyerap lapangan peker-

jaan yang tersedia. Tanpa ketersediaan hal tersebut 

peluang tersebut akan di raih oleh para imigran dari 

luar daerah. Hal ini telah di baca dan di sikapi oleh 

pemerintah daerah dengan menyediakan fasilitas, akses 

untuk mengembangkan potensi tersebut. 

Investasi tersebesar bersumber dari penanaman 

modal asing berupa penyewaan kawasan industri 

pabrikasi keperlua perangkat elektronik, perhotelan 

dengan segala fasilitas wisatanya dengan nilai investasi 

triliyunan.  

Dengan kemajuan pembangunan dari sisi inves-

tasi besar serta penyediaan ketenagakerjaan (suply 

manpower) dengan sendiri terciptalah peluang investasi 

dari masyaraakat sebagai penyanggah kelancaran 

dunia usaha itu. Antara lain dibutuhkannya suply fasi-

litas transportasi darat, jasa pramuwisata, perdagangan 

retail, tenaga ahli elektronika yang tak kalah penting-



40  

nya adalah tersedianya fasilitas tempat tinggal bagi 

para pekerja.  

Tabel 3.2 
Beberapa fasilitas usaha yang tersedia di 3 wilayah 

utama. 

     Sumber: BPS Kab.Bintan 

Data di atas dapat di lihat beberapa peluang 

potensi yang tersedia sebagai investasi usaha yang 

memungkinkan, karena saat ini handalan pendapatan 

asli daerah (PAD) Kabupaten Bintan tertumpu pada 

sektor pariwisata dan industri. Walaupun sebenarnya 

pertanian dan argoindustri sedikit menjanjikan, namun 

tidak semanis hasilnya dibandingkan dengan pari-

wisata dan industri. 

Tabel 3.3 
Daftar jumlah Hotel di Kabupaten Bintan. 

 
Kecamatan 

Jumlah 
Hotel 

Jumlah 
Kamar 

Jumlah 
Tempat Tidur 

1 2 3 4 

1. Teluk Bintan 1 36 72 

2. Seri Kuala Lobam - - - 

No. Sarana Jumlah 
1 Penginapan/ Hotel 30 
2 Travel Agent 17 
3 Rumah Makan/ Restaurant 112 
4 Transportasi umum/Bis 45 
5 Laundry 42 
6 Katering 12 
7 Toko Klontong/ Retail 129 
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1 2 3 4 

3. Bintan Utara 6 176 236 

4. Teluk Sebong 21 2 198 3 746 

5. Bintan Timur 3 71 124 

6. Bintan Pesisir - - - 

7. Mantang - - - 

8. Gunung Kijang 18 702 1 265 

9. Toapaya 1 25 25 

10.Tambelan - - - 

Total 50 3 208 5 468 

     Sumber: BPS Kab.Bintan 

Dari data jumlah hotel yang ada di Bintan menun-

jukkan tingkat kunjungan wisatawan asing cukup 

tinggi sebanyak 320 357 wisatawan (per juni 2019), 

berarti untuk melayani pengunjung sebanyak itu juga 

memerlukan tenaga kerja yang cakap dan memuaskan 

pengunjung.  

Keberadaan masyarakat Bintan khususnya mus-

lim peluang terbesar adalah terletak pada pengadaan 

ketersediaan fasilitas penunjang industri pariwisata 

dan elektronik antara lain:  

1. Jasa Travel Agent / Pramuwisata 
2. Penyewaan rumah tinggal bagi pekerja 
3. Usaha Restaurant/ Rumah Makan 
4. Laundry 
5. Usaha pengadaan bahan pokok/ Retail 
6. Katering 
7. Penyewaan transportasi darat/ Taxi 
8. Perawatan Kendaraan/ Bengkel 
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Dari data di atas hal ini memungkin masyarakat 

dianggap mampu menyediakan pengadaan kebutuhan 

akan penunjang dari sektor utama, karena nilai inves-

tasinya tidak terlalu besar dan tingkat resiko tidak ter-

lalu tingga. Usaha tersebut di samping sebagai penun-

jang industi diatas juga mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat setempat sehari hari. 

A. Pariwisata Handalan Kab. Bintan 

Tidak dapat di nafikan kalau pariwisata menjadi 

handalan utama walaupun Kabupaten ini memiliki 

sejumlah peluang dibidang pariwisata, industri, perika-

nan, pertambangan dan pertenakan. Dibidang pariwi-

sata, iklim dan kondisi alam yang eksotis menjadi daya 

tarik tersendiri bagi para wisatawanmancanegara. 

Misalnya Lagoi yang memiliki pemandangan laut dan 

pantai yang telah menarik minat lebih dari 40.000 

wisatawan mancanegara. Dilahan seluas 23.000 ha 

terdapat 7 hotel bertaraf internasional, 2 resort dan 2 

lapangan golf bertaraf internasional dengan 36 hole. 

Untuk menarik minat investor, pemerintah setempat 

telah mengalokasikan lahan seluas 500 ha di Kijang dan 

100 ha di Bintan Barat sebagai area hutan industri dan 

pengembangan pantai. (lihat tabel 3.3 Daftar Hotel 
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Kab.Bintan). Pengembangan pariwisata dilakukan de-

ngan bekerjasama dengan singapura untuk memba-

ngun Bintan Utara. Pada sektor industri, Kabupaten ini 

mempunyai kawasan industri di Lobam sebagai salah 

satu hasil dari kerjasama ekonomi antara Singapura, 

Malaysia, dan Indonesia. Terdapat 400 lahan yang 

dipakai oleh 18 perusahaan elektronik, 14 perusahaan 

garmen dan lain-lain. Industri perikanaan juga berpe-

ran penting di Kabupaten ini dengan didukung oleh 

luas wilayah timur, yaitu di wilayah tambelan dengan 

54 pulau. Wilayah ini cocok untuk perkembangan 

usaha perikanan dan budidaya terumbu karang dengan 

luas wliayah 117.480 ha, dengan pantai pasir putihnya. 

Tabel 3.4. Potensi Wisata di Kabupaten Bintan 
Kecamatan Objek Wisata Jenis Objek 

Wisata 
1 2 3 

Teluk Sebong Kawasan terpadu Resort 

 wisata lagoi  

 Desa wisata Sebong Pereh Budaya 

 Pantai Sakera Pantai 

 Kampung Sri Bintan Ekowisata 

 Makam Datok Panaon Sejarah 

 Tour Mangrove Sei.Kecil Alam 

Teluk Bintan Gunung Bintan Alam 

 Hutan Mangrove Sungai 

 Makam Panjang Penghujan Sejarah 

 Makan Bukit Batu Sejarah 

1 2 3 
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 Tembeling Danau  

Gunung Kijang Pantai Trikora Bahari 

 Perkampungan Nelayan Kawal Alam 

 Tanjung Pesona Tirta 

 Bukit Kerang Sejarah 

 Bintan Agro Resot KM. 36 Bahari 

Bintan Timur Gunung Lengkuas Alam 

 Taman Rekreasi Kota Bahari 

Tambelan Makam Sultan Muhayat Syah  Sejarah 

 Habitat Penyu Budidaya 

 Teluk Abik Bahari 

 Taman Laut Bahari 

 Pulau Bungin Alam 

Bintan Pesisir Pulau Mapur Bahari 

 Pulau Nikoi Bahari 

 Pulau Mangkil Bahari 

Toapaya Perkebunan Buah Naga Agrowisata 

 Perkebunan Nanas Agrowisata 

Bintan Utara Pantai Sakera Bahari 

 Pantai Sungai Lepah Bahari 

 Makan Hang Nadim Sejarah  
Sumber: Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kab. Bintan 

Dari tabel 3.4 dapat dilihat ketersediannya objek 

wisata di masing-masing wilayah kecamatan. Target 

utama memang untuk itu di harapkan wisatawan 

domestik serta luar kawasan terdekat yang memiliki 

kesamaan budaya dan adat. Termasuk wisata religi. 

Dari sektor pariwisata PAD kabupaten Bintan 

memperoleh sebesar Rp. 256 milyar artinya pariwisata 

mampu menyumbang sebanyak 51 % dari pendapatan 

Asli Daerah ( PAD) untuk tahun 2019. 
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BAB IV 
TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP 

PREFENSI INVESTASI MUSLIM DI KAB.BINTAN 
 

A. Kondisi Demografis Mayarakat Kabupaten Bintan 

Untuk mendalami pembahasan kiranya kita juga 

perlu tahu seberapa besar muslim yang mendiami 

Kabupaten Bintan sehingga, kenapa muslim yang 

menjadi obyek pembahasan kajian saat ini. Berdasarkan 

data BPS Kabupaten Bintan bahwa hanya jumlah 

penganut umat beragama berdasarkan wilayah, yakni: 

Tabel. 4.1. 
Data Sebaran Penduduk Berdasarkan Agama 

Keyakinannya. 
Kecamatan Islam Khatolik Protestan Budha Hindu Lainnya Jmlh 

Teluk Bintan 10.451 18 67 296 1 76 10.909 
 Seri Kuala Lobam 12.866 605 2.963 164 17 67 16.682 
Bintan Utara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.237 239 1.514 1.092 30 5 22.117 
Teluk Sebong 13.703 847 1.017 1.006 63 267 16.903 
Bintan Timur 38.308 612 1.493 2.934 3 4 43.354 
Bintan Pesisir 6.686 26 54 339 - 1 7.106 
Mantang 4.187 9 - 83 - - 4.279 
Gunung Kijang 11.745 673 291 629 1 44 13.383 
Toapaya 10.091 265 266 1.167 9 53 11.851 
Tambelan 4.626 - - 9 - 1 4.636 

Total 131.900 3.294 7.665 7.719 124 518 151.220 
Sumber Data : BPS Kab.Bintan 2018 

B. Pengujian Instrumen  

Pada pembahasan, pengujian instrumen di laku-

kan dengan cara menguji validitas dan reliabilitas dari 
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kuesioner menggunakan bantuan program SPSS 19. 

1. Uji Validitas 

Ghiselli dkk (1981), dikutip dalam Jogiyanto (2008: 

36), menyebutkan bahwa validitas (validity) menunjuk-

kan seberapa jauh suatu tes atau suatu set dari operasi-

operasi mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Sementara, menurut Siregar (2013: 75), validitas atau 

kesahihan menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

mampu mengukur apa yang ingin diukur (a valid 

measure if it succesfully measure the phenomenon). 

Berdasarkan uji validitas tersebut, diperoleh hasil 

sebagai berikut:  

Tabel 4.2 
Hasil Uji Validitas Variabel Keputusan Investasi 

Pernyataan r hitung r table Ket 

1 0,826 0,3673 Valid 

2 0,627 0,3673 Valid 

3 0,584 0,3673 Valid 

4 0,516 0,3673 Valid 

5 0,390 0,3673 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2020 

Dari tabel 4.1 di atas diperoleh hasil bahwa 

rhitung dari seluruh butir pernyataan lebih besar dari 

pada r tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

seluruh pernyataan mengenai keputusan investasi pada 

penelitian ini valid. 
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2. Uji Reliabilitas 

Menurut Jogiyanto (2008:36), reliabilitas (relia-

bility) suatu pengukur menunjukkan stabilias dan 

konsistensi dari suatu suatu instrumen yang mengukur 

konsep. Sedangkan menurut Siregar (2013: 87), relia-

bilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengu-

kuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama 

dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. 

Uji reliabilitas dilakukan dengan Cronbach Alpha 

meggunakan bantuan SPSS 19. Instrumen dikatakan 

reliabel apabila memiliki nilai Cronbach‟s Alpha lebih 

besar dari 0,60. Berdasarkan pengujian tersebut, di 

peroleh hasil berupa: 

Tabel 4. 2 Hasil Uji Reliabilitas 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,728 6 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2020 

Dari Tabel 4.2, dapat disimpulkan bahwa variabel 

keputusan investasi mempunyai nilai Cronboarch Alpha 

di atas 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua 

variabel tersebut reliabel. 
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C. Deskripsi Data dan Analisa  

1. Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 200 

orang yang dinilai memenuhi syarat sebagai sampel 

penelitian, yaitu karyawan yang telah melakukan 

investasi. Responden tersebut selanjutnya dikategori-

kan dalam beberapa kelompok berdasarkan jenis 

kelamin, usia, pendidikan, pendapatan serta penga-

laman dalam berinvestasi. 

a.Jenis Kelamin 

Sesuai dengan jenis kelamin, data responden 

dapat dikelompokkan menjadi: 

Tabel 4. 3  
Persentase Responden berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Jumlah Orang Persentase 

Laki-laki 125 24,14% 
Perempuan 75 75,86% 
Total 200 100% 

   Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2020 
 

Dari data dalam Tabel 4.3, dapat disimpulkan 

bahwa berdasarkan jenis kelamin, karakteristik 

masyarakat Bintan yang menjadi responden dalam 

penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin 

perempuan yaitu 125 orang atau 75,86% dari total 

responden. Sedangkan 75 orang atau 24,14% dari 
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total responden berjenis kelamin laki-laki. 

b. Usia 

Berdasarkan usia, kelompok data responden 

dapat di gambar kan dalam tabel sebagai berikut: 

TabelI 4. 4 
Persentase Responden berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Orang Persentase 

Kurang dari 20 tahun 0 0% 

20 tahun hingga 
kurang dari 30 tahun 

20 10% 

30 tahun hingga 
kurang dari 40 tahun 

80 40% 

40 tahun hingga 
kurang dari 50 tahun 

60 30% 

50 tahun atau lebih 40 20% 

Total 200 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2020 

Dari data Tabel 4.4, dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat muslim Bintan yang menjadi responden 

dalam penelitian ini paling banyak berada dalam 

kelompok usia 40 sampai 50 tahun sebanyak 80 ora-

ng atau sekitar 40, % dari total responden. Kelompok 

usia terbesar selanjutnya dalam penelitian ini adalah 

kelompok usia 30 tahun hingga kurang dari 40 tahun 

dan kelompok usia 60 tahun atau sekitar 30% selan-

jutnya untuk masing-masing kelompok usia 50 ta-
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hun ketas sebanyak 40 orang atau 20% dari total 

responden. Sedangkan kelompok usia 20 tahun hing-

ga kurang dari 30 tahun menempati posisi selanjut-

nya dengan jumlah responden mencapai 20 orang 

atau sekitar 10% dari total responden. Dalam peneli-

tian kali ini tidak terdapat responden yang berada 

pada kelompok usia kurang dari 20 tahun. 

c.Pendidikan 

Berdasarkan tingkat pendidikan, data respon-

den dikelompokkan menjadi beberapa kelompok 

yang selanjutnya dijabarkan dalam Tabel 4.5 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.5. Persentase Responden berasarkan Tingkat 
Pendidikan 

Pendidikan Jumlah Orang Persentase 

SMA/SLTA 90 45 % 

Diploma/ D3 25 12,50 % 

S1 70 35 % 

S2 15 7,5 % 

S3 0 0% 

Lainnya 0 0% 

Total 200 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2020 

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa se-

bagian besar yang menjadi responden dalam pene-

litian ini memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA/ 

SLTA yaitu sebanyak 90 orang atau 45% dari total 
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responden. Kelompok pendidikan S1 menempati ur-

utan kedua dengan jumlah responden mencapai 70 

orang atau sekitar 35% dari jumlah responden kese-

luruhan. Sedangkan responden yang menempuh pe-

ndidikan Diploma menempati urutan selanjutnya se-

banyak 25 orang atau 12,5% & terakhir dengan pen-

didikan tertinggi S2 sebanyak 15 orang atau 7,5 % 

d. Pendapatan Per Bulan 

Sesuai dengan pendapatan per bulan, dimana 

saat ini Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten 

Bintan tahun 2020 yaitu sebesar Rp 3.648.71429, 

walaupun SK tersebut berlaku tahun 2020 namun 

tidak semua pekerja bisa menerima upah sebesar 

yang telah di tetapkan, maka data responden dibeda-

kan menjadi beberapa kelompok pendapatan seperti 

yang digambarkan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.6. Persentase Responden berdasarkan 
Pendapatan Per Bulan 

Pendapatan Jmlh Orang Persentase 

1 2 3 

< Rp 1.000.000,00 15 7,5% 

Rp 1.000.000,00 – Rp 
2.999.999,00 

117 58,5% 

Rp 3.000.000,00 – Rp 
4.999.999,00 

56 28% 

                                                     
29

 SK Gubernur Kepri No.1043 Tahun 2019 
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1 2 3 

≥ Rp 5.000.000,00 12 6 % 

Total 20 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2020 

Berdasarkan data dalam  Tabel   4.6,   kelompok 

dengan responden pendapatan terbanyak berada 

pada tingkat pendapatan per bulan Rp 1.000.000,00 – 

Rp 2.999.999,00 dengan jumlah responden  mencapai 

117 orang atau sekitar 58,5% dari total responden. 

Pendapatan per bulan dengan jumlah responden 

terbanyak ke dua adalah  pada  tingkat  pendapatan  

Rp 3.000.000,00–Rp 4.999.999,00 dengan jumlah res-

ponden sebanyak 56 orang atau sekitar 28%, kemu-

dian disusul dengan penghasilan perbulan di bawah 

Rp 1.000.000,00 atau sekitar 7,5% dan terakhir yang 

berpendapatan senilai di atas Rp.5.000.000,00,- yakni 

sebanyak 15 orang atau sekitar 6%.  

 

D. Pengalaman Berinvestasi 

Dari sisi pengalaman berinvestasi, data responden 

dibagi berdasarkan jenis investasi yang dilakukan dan 

lamanya melakukan investasi. Pembagian data respon-

den berdasakan produk investasi yang dimiliki dapat 

dilihat dalam Tabel 4.7 seperti berikut: 
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Tabel 4.7  
Persentase Responden berdasarkan Produk Investasi 

yang Dimiliki 
Jenis Investasi Jumlah Orang 

Asset Riil 50 

Asset Keuangan 64 

Asset Riil dan  
Asset Keuangan 

86 

  Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2020 

Berdasarkan data  dalam  Tabel  4.7, dapat  disim-

pulkan  bahwa dari 200 responden yang telah melaku-

kan investasi, sebanyak 3 responden hanya melakukan 

investasi pada aset riil. Sedangkan, 12 responden me-

milih melakukan investasi hanya pada aset keuangan 

dan 14 orang memilih berinvestasi baik pada aset riil 

maupun aset keuangan. Untuk lebih jelas, dapat dilihat 

pada gambar 4.1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Jumlah Responden berdasarkan Pro-

duk Investasi Dilihat dari lamanya melakukan inves-

Aset Riil 
86 

50 

Aset 
Keuangan 

64 
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tasi, responden yang telah memiliki pengalaman inves-

tasi dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu: 

Tabel 4.8  
Persentase Responden berdasarkan Lamanya  ber 

Investasi 
Pengalaman Investasi Jumlah Orang Persentase 

Kurang dari 1 tahun 25 12,5 % 

1-2 tahun 42 21 % 

2 tahun 1 hari-3 tahun 22 11 % 

Lebih dari 3 tahun 110 55 % 

Total 200 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2020 

Berdasarkan data dalam TabelI 4.8, dapat dilihat 

bahwa sebagian besar responden, yaitu mencapai 110 

responden atau 55% dari total responden telah melaku-

kan investasi selama lebih dari 3 tahun. 42 responden 

atau 21 % telah melakukan investasi selama 1 hingga 2 

tahun. Sementara, kelompok responden yang memiliki 

pengalaman investasi kurang dari 1 tahun  sebanyak 25 

orang atau 12,5 % dan kelompok 2 tahun 1 hari hingga 

3 tahun masing-masing terdiri dari 22 atau 11 %. 

1. Analisis Deskriptif Variabel 

a. Variabel Tingkat Literasi Keuangan 

Variabel tingkat literasi keuangan diukur ber-

dasarkan jawaban dari pertanyaan dalam kuesioner 

yang diisi oleh responden. Cara untuk menghitung 



55  

tingkat literasi keuangan yang dimiliki responden 

dalam persentase dapat dilakukan dengan rumus: 

Tingkat preferensi investasi =  jumlah 
 

𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟
 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 x 100% 
 

Sesuai dengan tingkat preferensi investasi yang 

dikuasai, responden dikelompokkan menjadi 3 ke-

lompok yaitu kelompok responden dengan tingkat 

investasi rendah, kelompok responden dengan ting-

kat investasi menengah, dan kelompok responden 

dengan tingkat investasi tinggi.  

Dikutip dalam Ulfatun dkk (2016: 8), kelompok 

responden dengan tingkat investasi rendah adalah 

kelompok responden yang memperoleh score jawa-

ban benar <60% dari keseluruhan soal mengenai 

tingkat investasi. Kelompok responden dengan ting-

kat investasi  menengah adalah kelompok responden 

yang memperoleh score jawaban benar antara 60%-

80% dari keseluruhan soal mengenai tingkat inves-

tasi. Sedangkan kelompok responden dengan tingkat 

investasi tinggi, merupakan kelompok responden 

yang memperoleh score jawaban benar >80% dari 

keseluruhan soal mengenai tingkat investasi Des-
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kripsi mengenai kelompok responden tersebut dapat 

dipaparkan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.9 
Persentase Responden berdasarkan Kategori Tingkat 

Literasi Keuangan 
Kategori Jumlah Orang Persentase 

Rendah 38 19 % 

Menengah 128 64 % 

Tinggi 32 16 % 

Total 200 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2020 

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Bintan 

khususnya muslim yang menjadi sampel berada pada 

kategori tingkat preferensi investasi menengah yaitu 

mencapai 128 responden dari total responden atau 64%. 

Sedangkan 38 orang atau 19 % dari total responden ber-

ada pada kategori tingkat preferensi investasi rendah 

dan 32 orang atau 16 % dari total responden memiliki 

tingkat preferensi investasi tinggi. 

Tinggi rendahnya tingkat preferensi investasi juga 

dapat dilihat dari jumlah responden yang menjawab 

benar dalam setiap aspek tingkat preferensi investasi 

tersebut. Ada 4 aspek yang menjadi pedoman dalam 

menentukan tinggi rendahnya tingkat preferensi inves-

tasi seseorang yaitu aspek pengetahuan keuangan pri-
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badi (General Personal Finance Knowledge), simpanan dan 

pinjaman (Savings and Borrowing),  asuransi (Insurance), 

dan investasi (Investment). Perhitungan mengenai per-

sentase jumlah responden dengan jawaban benar da-

lam setiap aspek dapat Secara rinci, jabaran mengenai 

tingkat literasi keuangan pada setiap aspek dapat di 

tunjukkan dalam table 4.10 sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Persentase Tingkat Preferensi investasi 
Responden dalam Setiap Aspek 

Aspek Pernyataan Tingkat Literasi Keuangan 

Rendah 
(<60%) 

Menengah 
(60%-80%) 

Tinggi 
(>80%) 

 
General 
Personal 
Finance 

Knowledge 

Pengetahuan 
tentang 

perencanaan 
keuangan pribadi 

 62, %  

Manfaat 
pengetahuan 

keuangan pribadi 

  82, % 

Rata-rata  72, %  

 
 
 
 
 

Savings and 
Borrowing 

Karakteristik 
deposito 

51, %   

Pengetahuan 
tentang 
Manfaat 

menabung 

  82, % 

Pengetahuan 
tentang 

bunga kartu 
kredit 

34, %   

Pengetahuan 
tentang jenis 

pinjaman 

 79, %  
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 Rata-rata  62, %  

 
 

Insurance 

Pengetahuan 
umum 

tentang asuransi 

 68, %  

Pengetahuan 
tentang 

premi asuransi 

 75, %  

Rata-rata  72%  

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2020 
Tabel 4.11 

Persentase Tingkat Preverensi Investasi Responden 
dalam Setiap Aspek (Sambungan) 

Aspek Pernyataan Tingkat Preverensi Investasi 

Rendah 
(<60%) 

Menengah 
(60%-80%) 

Tinggi 
(>80%) 

Investment Pengetahuan tentang 
investasi jangka 

panjang 

 65,52%  

Pengaruh inflasi 
terhadap investasi 

51,73%   

Rata-rata 58,63%   

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2020 

Berdasarkan tabel 4.11, dapat disimpulkan bahwa 

pada aspek pengetahuan keuangan pribadi (General 

Personal Finance Knowledge) terdapat rata-rata 72,42% 

responden menjawab benar pada 2 butir pernyataan. 

Hal ini berarti bahwa pada aspek ini responden memi-

liki tingkat literasi keuangan menengah. Pada aspek 

simpanan dan pinjaman (Savings and Borrowing) sejum-

lah 62,07% rata-rata responden menjawab benar dari 4 

butir pernyataan. Hal ini berarti tingkat literasi keua-
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ngan sebagian besar responden dalam aspek ini adalah 

kategori menengah. Selanjutnya, pada aspek asuransi 

(Insurance) 72,42% rata-rata responden menjawab benar 

pada 2 butir pernyataan. Hal ini berarti bahwa dalam 

aspek ini, responden juga mempunyai pengetahuan 

keuangan yang menengah. Sedangkan pada aspek in-

vestasi (Investment) rata-rata responden yang berhasil 

menjawab dengan benar dari 2 butir pernyataan sejum-

lah 58,63%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

pada aspek ini, responden memiliki pengetahuan keua-

ngan dalam kategori rendah. 

E. Variabel Keputusan Investasi 

Keputusan Investasi sebagai variabel dalam pene-

litian ini diukur menggunakan skala likert 1-5 di mana 

semakin besar skalanya maka semakin baik kemampu-

an responden dalam melakukan keputusan investasi 

atau pilihan investasi yang dilakukan dinilai semakin 

menguntungkan. Berdasarkan kuesioner penelitian, di 

peroleh data berupa: 

Tabel 4.12 Persentase Keputusan Investasi Responden 
dalam Setiap Aspek 

 
No 

 
PERNYATAAN 

JAWAB SEBERAPA SERING 

(1) 
Tidak 

Pernah 

(2) 
Jarang 

(3) 
Kadang- 
kadang 

(4) 
Sering 

(5) 
Selalu 

Return/ Keuntungan Investasi 
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1. Saya 
mengutamakan 

keuntungan 
investasi dari 

produk investasi 
yang saya pilih. 

 
 
- 

20 
responden 
(10,34%) 

26 
responde
n (13,8%) 

102 
responde

n 
(51,72%) 

48 
responden 
(24,14%) 

2. Berusaha mencari 
informasi 

pentingdari 
berbagaipihak untuk 

mengetahui 
keuntungan 

investasi yang akan 
saya terima. 

 
 
 
- 

6 
responden 

(3,45%) 

26 
responde
n (13,8%) 

96 
responde

n 
(48,27%) 

68 
responden 
(34,48%) 

Risk/ Risiko 

3. Saya mempelajari 
terlebih dahulu 

risiko apa saja yang 
akan saya terima 

sebelum 
menentukan pilihan 

investasi. 

 
 
- 

 
 
- 

6    
responde
n (3,45%) 

44 
Responde

n  
(72,41%) 

48 
responden 
(24,14%) 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2020 
 

Tabel 4.13 Persentase Keputusan Investasi Responden 
dalam Setiap Aspek (Sambungan) 

 
No 

 
 

PERNYATAAN 

JAWAB SEBERAPA SERING 

(1) 
Tidak 

Pernah 

(2) 
Jarang 

(3) 
Kadang- 

kadang 

(4) 
Sering 

(5) 
Selalu 

Risk/ Risiko (LANJUTAN) 

4. Saya dapat 
mengerti 

bagaimana cara 
mengurangi risiko 

dalam 
berinvestasi. 

 
 
- 

 
14 

responden 
(6,9%) 

 
102 

responden 
(51,72%) 

 
68 

responden 
(34,48%) 

 
14 

responden 
(6,9%) 

Hubungan antara Return (keuntungan investasi) dan Risiko 



61  

5. Saya lebih memilih 
investasi dengan 

tingkat 
keuntungan 

investasi yang 
tinggi meskipun 

risiko yang 
Mungkin terjadi 

juga tinggi. 

 
 
 
- 

 
 

28 
responden 

(13,8%) 

 
 

102 
responden 

(51,72%) 

 
 

62 
responden 

(31,03%) 

 
 

6 
responden 

(3,45%) 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2020 

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada butir 

pertama pernyataan mengenai keuntungan investasi, 

sebanyak 51,72% dari total responden sering meng-

utamakan keuntungan investasi dari produk investasi 

yang mereka pilih. Sedangkan pada butir kedua, dapat 

dilihat bahwa 48,27% dari total responden sering ber-

usaha mencari informasi penting dari berbagai pihak 

untuk mengetahui keuntungan investasi yang akan 

mereka terima. 

Pada butir pernyataan ketiga dan keempat me-

ngenai risiko, sebagian besar responden menyatakan 

bahwa mereka sering mempelajari terlebih dahulu ri-

siko apa saja yang akan mereka terima sebelum men-

entukan pilihan investasi. Sedangkan pada butir nomor 

empat, sebagian besar responden menyatakan bahwa 

mereka kadang-kadang dapat mengerti bagaimana cara 

mengurangi risiko dalam berinvestasi. 
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Pada pernyataan kelima mengenai hubungan an-

tara keuntungan investasi dan risiko, sebagian besar 

responden menyatakan kadang-kadang lebih memilih 

investasi dengan tingkat keuntungan investasi yang 

tinggi meskipun risiko yang mungkin terjadi juga 

tinggi. Secara kategorik, responden dikelompokkan 

menjadi 5 kategori sesuai dengan pengelompokkan 

yang dikutip dalam Purwaning (2017:51) yaitu:  

Tabel 4.14 Persentase Responden berdasarkan Kategori 
Keputusan Investasi 

Kategori Jumlah Orang Persentase 

Sangat Tidak Baik (STB) 0 0% 

Tidak Baik (TB) 0 0% 

Cukup (C) 18 9 % 

Baik (B) 128 64% 

Sangat Baik (SB) 54 27 % 

Total 200 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2020 

Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpul-

kan bahwa sebagin besar responden memiliki keputu-

san investasi yang baik yaitu sebesar 64% dari total 

responden. 9% dari responden memiliki keputusan in-

vestasi cukup baik dan hanya 27% dari responden yang 

memiliki keputusan investasi sangat baik.. 

Hasil penelitian dan pembahasan dalam buku ini 

menunjukkan bahwa usia mempengaruhi keputusan 
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investasi. Dalam penelitian ini, usia berpengaruh positif 

terhadap keputusan investasi. Artinya, semakin dewasa 

usia seseorang maka pilihan keputusan investasi yang 

dilakukan semakin menguntungkan.  

Hasil ini sesuai dengan pernyataan Evans (2004), 

dikutip dalam Puspitasari (2014: 5), yang menyatakan 

bahwa semakin tua usia seseorang, akan semakin 

menghindari risiko dalam melakukan pengambilan 

keputusan berinvestasi, begitu juga sebaliknya. Hal ini 

terjadi karena seiring bertambahnya usia maka pe-

ngetahuan dan pengalaman yang dimiliki seseorang 

dalam pengambilan keputusan juga semakin tinggi. 

Hal ini berarti bahwa investor dengan usia yang lebih 

tua dinilai lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan 

risiko dan return dari suatu investasi. Investor dengan 

usia lebih tua dinilai lebih dewasa dan tidak gegabah 

dalam menentukan suatu keputusan investasi. Dengan 

demikian, semakin tua usia karyawan maka kedewa-

saan dalam menentukan keputusan investasi semakin 

tinggi sehingga keputusan investasi yang diambil 

semakin menguntungkan. 

Faktor demografi pendapatan juga mempenga-

ruhi keputusan investasi. Dalam penelitian ini, penda-
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patan berpengaruh positif terhadap keputusan investa-

si. Artinya, semakin tinggi pendapatan seseorang maka 

pilihan keputusan investasi yang dilakukan semakin 

menguntungkan. Hal ini sejalan dengan pernyataan 

yang diungkapkan Lutfi (2010: 10) bahwa investor yang 

mempunyai penghasilan rendah cenderung menjadi 

investor yang menghindari risiko. Fenomena tersebut 

terjadi karena dana yang dimiliki oleh investor dengan 

penghasilan rendah cenderung digunakan untuk peme-

nuhan kebutuhan hidup dari pada diinvestasikan kepa-

da beberapa aset. Pengaruh pendapatan terhadap tole-

ransi risiko investasi juga dipaparkan oleh Barber dan 

Odean (2000), dikutip dalam Mahardika (2017:4), yaitu 

investor yang memiliki pendapatan tinggi cenderung 

memiliki portofolio yang lebih berfluktuatif atau me-

miliki risiko lebih besar.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa se-

makin tinggi pendapatan seseorang maka akan cende-

rung memilih investasi dengan tingkat keuntungan 

yang semakin tinggi pula sehingga keputusan inves-

tasinya dinilai semakin baik. 

Faktor demografi lain yang mempengaruhi kepu-

tusan investasi adalah pengalaman investasi. Dalam 
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penelitian ini, pengalaman investasi berpengaruh po-

sitif terhadap keputusan investasi. Artinya, semakin 

banyak pengalaman investasi seseorang maka pilihan 

keputusan investasi yang dilakukan semakin mengun-

tungkan.  

Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung 

pernyataan Utami dan Kartini (2016: 2) yang menyebut-

kan bahwa pengalaman atau frekuensi investasi diduga 

berhubungan dengan keputusan investasi. Investor 

yang masih baru dalam berinvestasi sangat memper-

timbangkan semua faktor yang berhubungan dengan 

keputusan investasinya. Sedangkan semakin lama se-

orang investor melakukan investasi maka semakin ber-

kurang faktor yang dipertimbangkan sebab semakin 

lama semakin banyak pengalaman sehingga keputusan 

investasi lebih banyak berdasarkan pengalaman. 

Dengan kata lain, investor dengan lebih banyak 

pengalaman investasi memiliki kemampuan untuk me-

milih faktor-faktor yang dinilai memiliki lebih banyak 

pengaruh atau lebih relevan terhadap keputusan in-

vestasi yang dipilih. 

Selain itu, studi yang dilakukan oleh Alrabadi dkk 

(2011), dikutip dalam Utami dan Kartini (2016:2), me-



66  

ngungkapkan bahwa confidence investor meningkat 

ketika mendapatkan lebih banyak pengalaman. Sejalan 

dengan pendapat tersebut, Pratiwi (2015: 6), juga me-

ngatakan bahwa pengalaman berinvestasi yang dimiliki 

oleh investor diduga berpengaruh terhadap perilaku 

investor dalam berinvestasi. Geletkanycz dan Black 

(2001), dikutip dalam Pratiwi (2015: 6), juga menyata-

kan bahwa pengalaman dalam berinvestasi berpenga-

ruh positif terhadap perilaku investor. Dengan demiki-

an, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak pengala-

man investasi seseorang maka keputusan investasi 

yang diambil semakin menguntungkan. 

Nil 2 hitung dan nilai sig pada jenis kelamin 

2 tabel dan lebih 

dari α sehingga jenis kelamin dan pendidikan pada 

penelitian ini tidak mempengaruhi keputusan investasi. 

Hal ini dapat terjadi karena baik responden laki-laki 

maupun perempuan memiliki tingkat pendidikan pada 

rentang yang sama sehingga informasi yang didapat-

kan sebagai landasan dalam mengambil keputusan 

investasi juga dapat diasumsikan pada level yang sama. 

Informasi tersebut digunakan untuk menentukan 

toleransi terhadap risiko dan return dari suatu investasi. 
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Hasil ini sekaligus juga membantah pernyataan Barber 

dan Odean (2001), dikutip dalam Kristanti (2012:1), 

bahwa pria lebih berani menanggung risiko dalam 

melakukan investasi atau pernyataan Cooper (2011), 

dikutip dalam Kristanti (2012:2), yang menyatakan 

bahwa wanita cenderung lebih berhati-hati dalam 

berinvestasi dibanding dengan laki-laki. 
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BAB V 
PENUTUP 

 
Sesuai dengan hasil uraian serta analisis dan 

pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

Informasi tentang Preferensi Investasi dapat juga  

mempengaruhi keputusan investasi. Faktor demografi 

usia, pendapatan dan pengalaman investasi mempe-

ngaruhi keputusan investasi. Sedangkan, faktor demo-

grafi jenis kelamin dan pendidikan juga mempengaruhi 

keputusan investasi. 

Berdasarkan hasil penjabaran secara deskriptif 

dan uji chi square dari penelitian, peneliti mengajukan 

saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

pembaca khususnya muslim dan peneliti selanjutnya. 

Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Masyarakat muslim kabupaten Bintan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia, penda-

patan dan pengalaman investasi mempengaruhi kepu-

tusan investasi. Dari segi usia, dapat disimpulkan 

bahwa semakin dewasa usia seseorang maka pilihan 

keputusan investasi yang diambil semakin mengun-

tungkan. Kedewasaan usia tersebut salah satunya ter-

cermin dalam kedewasaan sikapnya saat menentukan 
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toleransi terhadap return dan risiko dari suatu pilihan 

investasi. 

Teori yang dipaparkan oleh Evans (2004), dikutip 

dalam Puspitasari (2014:5), menyatakan bahwa semakin 

tua usia seseorang, akan semakin menghindari risiko 

dalam melakukan pengambilan keputusan berinvestasi, 

begitu juga sebaliknya. Hal ini berarti, semakin dewasa 

seseorang maka orang tersebut akan semakin bijaksana 

dan tidak gegabah dalam mengambil risiko suatu 

investasi. Oleh karena itu, saran yang dapat diajukan 

oleh peneliti adalah hendaknya masyarakat muslim 

Bintan menambah kedewasaannya dalam mempertim-

bangkan return dan risiko dari suatu pilihan keputusan 

investasi agar pilihan keputusan investasi tersebut 

dapat semakin menguntungkan. 

Dari segi pengalaman investasi, dapat disimpul-

kan bahwa semakin banyak pengalaman investasi 

seseorang maka pilihan keputusan investasi yang di 

ambil semakin menguntungkan. Salah satu kunci untuk 

mendapatkan pengalaman investasi adalah dengan 

cara berani mencoba, mengingat setiap karyawan akan 

dihadapkan pada banyak sekali pilihan keputusan 

investasi seperti pilihan jenis aset investasi. Berdasar-
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kan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa tidak semua 

karyawan menginvestasikan asetnya pada dua jenis 

aset yaitu riil dan keuangan. Dengan kata lain, masih 

ada karyawan yang belum mencoba salah satu dari dua 

jenis aset tersebut. Oleh karena itu, peneliti menyaran-

kan agar karyawan menambah pengalaman investasi-

nya dengan cara berani mencoba berbagai jenis pilihan 

keputusan investasi yang ada baik pada aset riil mau-

pun keuangan dengan tetap mempertimbangkan ke-

mungkinan return dan risiko dari pilihan investasi 

tersebut. Dengan demikian, maka pilihan keputusan 

investasi yang diambil diharapkan dapat semakin bijak 

dan semakin menguntungkan. Dari sisi pendapatan, 

dapat diartikan juga bahwa semakin tinggi pendapatan 

seseorang maka pilihan keputusan investasi yang 

diambil akan semakin menguntungkan. Di mana hal ini 

sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan Lutfi 

(2010:10) bahwa investor yang mempunyai penghasilan 

rendah cenderung menjadi investor yang menghindari 

risiko. Fenomena tersebut terjadi karena dana yang 

dimiliki oleh investor dengan penghasilan rendah 

cenderung digunakan untuk pemenuhan kebutuhan 

hidup dari pada diinvestasikan kepada beberapa aset. 
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Oleh karena itu, saran yang dapat diajukan oleh 

peneliti adalah agar karyawan dapat meningkatkan 

pendapatannya melalui usaha sampingan atau dengan 

mencari sumber pendapatan tambahan. Dengan sema-

kin banyaknya pendapatan maka diharapkan karya-

wan dapat menyisihkan sebagian pendapatannya ter-

sebut dan mengalokasikannya dalam berbagai aset 

pilihan investasi yang menguntungkan. 

Pertumbuhan serta perkembangan pembangunan 

di Kabupaten Bintan harus mampu mengimbangi 

irama pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya 

muslim, harus mampu dan berani berinvestasi baik 

resiko ringan maupun besar yang nantinya akan 

mampu mewarnai roda pembangunan sumber daya 

manusia. 

2. Bagi Penulis 

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk me-

nambah variabel-variabel lain yang memiliki kemung-

kinan dalam mempengaruhi keputusan investasi. Hal 

ini mengingat masih banyak variabel di luar variabel 

dalam penelitian yang dapat mempengaruhi keputusan 

investasi. Penambahan variabel lain tersebut diharap-

kan dapat semakin menjelaskan keputusan investasi 
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sehingga hasil penelitiannya menjadi semakin akurat 

Karya tulis ini jauh dari kesempunaan dan 

merupakan tahap untuk penyempunaan karya karya 

tulis selanjutnya, salah satunya kurang sumber dan 

referensi informasi serta kemampuan menulis yang 

masih sangat terbatas.  

Keterbatasan Penelitian 

Dalam kajian buku ini, peneliti menyadari masih 

banyak keterbatasan-keterbatasan yang mempengaruhi 

hasil kajian ini, antara lain: 

Dalam proses pengambilan data, peneliti tidak 

dapat memastikan kejujuran responden dalam mengisi 

kuesioner penelitian. Dengan demikian, bisa saja terjadi 

jawaban pernyataan yang tidak sesuai dengan keadaan 

sesungguhnya. 

Data dalam penelitian ini jumlahnya terbatas me-

ngingat peneliti mengalami kesulitan untuk mengum-

pulkan kuesioner penelitian dari seluruh responden 

yang awalnya sebanyak 800 namun hanya mampu di 

lakukan pada 200 responden Hal ini disebabkan karena 

pada saat penelitian dilangsungkan, kondisi lingku-

ngan masyarakat dan pemerintah sedang  menjalani 

proses sosial distancing (jaga jarak) akibat wabah Covid-
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19 sangat sulit untuk ditemui menemui responden ha-

rus penuh kehati hatian sesuai protokol kesehatan. 

Akibatnya, hanya sebagian masyarakat yang dapat 

menjadi sampel dalam penelitian. Oleh karena itu, data 

yang diperoleh belum dapat menggambarkan keadaan 

preferensi Investasi muslim kabupaten Bintan. Pene-

litian ini dilangsungkan, kondisi lingkungan ma-

syarakat dan pemerintah sedang menjalani proses sosial 

distancing (jaga jarak) akibat wabah COVID-19 sangat 

sulit untuk ditemui menemui responden harus penuh 

kehati hatian sesuai protokol kesehatan. Akibatnya, 

hanya sebagian masyarakat yang dapat menjadi sampel 

dalam penelitian. Oleh karena itu, data yang diperoleh 

belum dapat menggambarkan keadaan preferensi In-

vestasi muslim Kabupaten Bintan. 
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GLOSARIUM 

Aksioma   : pernyataan yg dapat diterima sebagai 
kebenaran   tanpa pembuktian 

Alternatif  : Pilihan di antara dua atau beberapa kem-
ungkinan 

Analisis   : Penyelidikan terhadap suatu peristi wa 
(karangan, perbuatan, dsb) untuk 
mengetahui keadaan yang sebenarnya. 

Deposito  : tindakan menyimpan uang di bank 
Hipotesis  : Sesuatu yang dianggap benar untuk ala-

san atau pengutaraan pendapat (teori, 
proposisi, dan sebagainya) meskipun ke-
benarannya masih harus dibuktikan 

High risk high: Resiko tingkat tinggi 
Implementasi: pelaksanaan; penerapan 
Inovasi :Pemasukan atau pengenalan hal-hal yang 

baru; pembaharuan 
Instrumen :Alat yang dipakai untuk mengerjakan 

sesuatu 

Intervensi     :  campur tangan dalam perselisihan 
antara dua pihak (orang, golongan, 
negara, dsb). 

Kabupaten : daerah swatantra tingkat II yg dikepalai 
oleh bupati, setingkat dng kota madya, 
merupakan bagian langsung dr provinsi 
yg terdiri atas beberapa kecamatan 

Koefesien :Bagian suku bagian yang berupa bila-
ngan atau konstan, biasanya di tuliskan 
sebelum lambang peubah, seperti angka 2 
pada 2X 

Konvensional:berdasarkan konvensi (kesepakatan) um-
um seperti adat, kebiasaan,    kelaziman. 

Konsumtif :Bersifat konsumsi (hanya memakai, tidak 
menghasilkan sendiri) 
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Kontribusi     : sumbangan; bantuan. 
Korelasi         : hubungan timbal balik atau sebab akibat. 
 
Kualitatif : berdasarkan mutu: pembangunan 

pendidikan harus memperhatikan baik 
segi 

Low risk asset: Aset resiko tingkat rendah 
Manajemen : penggunaan sumber daya secara efektif 

untuk mencapai sasaran;, pimpinan yang 
bertanggung jawab atas jalannya perusa-
haan dan organisasi 

Metode : cara teratur yang digunakan untuk me-
laksanakan suatu pekerjaan agar tercapai 
sesuai dengan yang dikehendaki; cara 
kerja yang bersistem untuk memudahkan 
pelaksanaan suatu kegiatan guna men-
capai tujuan yang ditentukan 

Misi :Usaha-usaha atau apa saja yang harus 
dilakukan, baik oleh lembaga, perusahaan 
ataupun individu untuk mewujudkan apa 
yang sudah menjadi visinya 

Normatif : berpegang teguh pd norma; menurut 
norma atau kaidah yg berlaku: 
tindakannya sudah 

Observasi :Perilaku yang tampak dan adanya tujuan 
yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak 
dapat berupa perilaku yang dapat dilihat 
langsung oleh mata, dapat didengar, da-
pat dihitung, dan dapat diukur 

Pasar uang : pasar abstrak yg mempertemukan 
permintaan dan penawaran dana jangka 
pendek antara 1-360 hari dr calon 
penanam dan pencari modal 

Produktif :Bersifat atau mampu menghasilkan (da-
lam jumlah besar) 
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Prosedur :Tahap kegiatan untuk menyelesaikan su-
atu aktivitas 

Reksa dana : wadah dan pola pengelolaan 
dana/modal bagi sekumpulan investor 
untuk berinvestasi 

Responden :Penjawab (alat pertanyaan yang diajukan 
untuk kepentingan penelitian) 

Sasaran :Membidikm menuju, mengarah  
Sekuritas : (1) Dag bukti utang atau bukti 

pernyataan modal, msl saham, obligasi, 
wesel, sertifikat, dan deposito; (2) Ek surat 
berharga 

Signifikan : Penting 
Skala : Perbandingan ukuran besarnya gambar 

dan sebagainya dengan keadaan yang se-
benarnya 

Validitas :Sifat benar menurut bahan bukti yang 
ada, logika berpikir, atau kekuatan hu-
kum; sifat valid; kesahihan 

Visi : Sebagai pandangan yang jauh dari se-
buah lembaga atau perusahaan atau in-
dividu yang digunakan sebagai sebuah 
tujuan serta apa saja yang harus dilaku-
kan untuk mewujudkannya. 

Wawancara :Wawancara adalah sebuah proses inte-
raksi komunikasi yang dilakukan oleh 
setidaknya dua orang, atas dasar keter-
sediaan dan dalam setting alamiah, di 
mana arah pembicaraan mengacu kepada 
tujuan yang telah ditetapkan dengan me-
ngedepankan trust sebagai landasan uta-
ma dalam proses memahami 
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