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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penanaman uang 

atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh 

keuntungan. Definisi investasi menurut Ikatan Bankir Indonesia (2017) adalah 

suatu penundaan penggunaan dana untuk pemenuhan kebutuhan atau konsumsi saat 

ini dengan tujuan mendapatkan tingkat pengembalian yang diharapkan pada masa 

mendatang. Pratomo (2007) menjelaskan bahwa arti dari kata investasi adalah suatu 

proses menabung yang berorientasi pada tujuan tertentu dan bagaimana mencapai 

tujuan tersebut. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa investasi 

bertujuan untuk mendapatkan hasil tertentu pada masa yang akan datang melalui 

proses penundaan penggunaan dana saat ini. Sedangkan kata berinvestasi menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna melakukan investasi.  

Saat ini berbagai produk dan wadah investasi telah tumbuh dan berkembang 

di Indonesia. Salah satu wadah investasi bagi masyarakat adalah penempatan dana 

pada industri keuangan, baik industri keuangan konvensional maupun syariah. 

Industri keuangan syariah saat ini menjadi bagian dalam industri keuangan dunia. 

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar dari sisi penduduk yang 

mayoritas beragama Islam. Dalam lima tahun terakhir industri keuangan syariah di 

Indonesia terus berkembang baik industri perbankan syariah, pasar modal maupun 

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah. Meskipun industri keuangan syariah 

terus berkembang, market share keuangan syariah masih rendah yaitu sebesar 8.01 

persen pada bulan Agustus 2017. Hal tersebut menjadi ironi mengingat masyarakat 

Indonesia mayoritas beragama Islam dan memang sepantasnya lebih 

mengutamakan keuangan syariah.  

 

 
Sumber: OJK (Oktober 2017) 

Gambar 1  Perkembangan industri keuangan syariah (dalam Rp Triliun) 

 

Di antara industri keuangan Syariah, pertumbuhan pasar modal syariah paling 

tinggi bahkan melebihi pertumbuhan perbankan syariah yaitu 88.76% persen sejak 

2013 sampai dengan Agustus 2017. Pasar modal syariah terdiri dari produk sukuk, 

saham dan reksa dana dengan pertumbuhan masing-masing yaitu 204.78% untuk 

sukuk, 118.66% untuk reksa dana dan 78.19% untuk saham. 
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Sumber: OJK (Oktober 2017) 

Gambar 2  Perkembangan pasar modal syariah (dalam Rp Triliun) 

 

Pertumbuhan reksa dana Syariah tidak lepas dari komitmen Otoritas Jasa 

Keuangan untuk meningkatkan market share reksa dana syariah. Hal tersebut 

dibuktikan dengan penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 

61/POJK.04/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal 

Pada Manajer Investasi. POJK tersebut menyebutkan bahwa manajer investasi 

dapat menerapkan prinsip syariah di pasar modal dengan membentuk manajer 

investasi syariah atau membentuk unit pengelolaan investasi syariah pada manajer 

investasi.  

Manajer investasi syariah adalah manajer investasi yang dalam anggaran 

dasarnya menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaan, dan/atau 

jasa yang diberikan, dilakukan berdasarkan prinsip syariah di pasar modal. 

Sedangkan unit pengelolaan investasi syariah adalah bagian dari manajer investasi 

yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola portofolio efek atau portofolio 

investasi kolektif yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, 

mengembangkan dan memasarkan jasa atau produk pengelolaan investasi syariah 

(POJK 2016). Manajer Investasi syariah maupun unit pengelolaan investasi syariah 

harus memiliki dewan pengawas syariah yang bertugas melakukan pengawasan 

apakah reksa dana syariah yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah dan 

melakukan cleansing sesuai dengan POJK. Selain itu, POJK tersebut juga 

diharapkan dapat mendorong manajer investasi agar fokus dalam pengembangan 

produk investasi syariah serta memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan 

kepercayaan pasar kepada produk investasi syariah. 

Selain manajer investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) juga 

memiliki peran penting dalam penjualan reksa dana syariah. APERD adalah Pihak 

yang melakukan penjualan efek reksa dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan 

manajer investasi pengelola reksa dana. Saat ini APERD yang menjual reksa dana 

syariah sebanyak 41 APERD dari total 53 APERD. Dari 41 APERD tersebut baru 

terdapat 1 (satu) Bank Syariah. 

Bank syariah sebagai agen penjual reksa dana syariah memiliki karakteristik 

khusus yang dapat menjadi daya tarik untuk menarik minat nasabah membeli reksa 

dana syariah. Namun kenyataannya produk investasi melalui reksa dana syariah 

masih belum menjadi pilihan utama nasabah untuk menginvestasikan kelebihan 
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dananya dibandingkan produk investasi lainnya. Sehingga diperlukan penelitian 

untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi minat terhadap reksa dana 

syariah. Irkhami (2010) telah melakukan penelitian tentang investasi syariah 

dengan judul analisis risiko dalam investasi Islam, menemukan adanya pergeseran 

motivasi investasi para investor yang disebut dengan ethical investment 

(pertimbangan etika), yaitu investor tidak hanya mempertimbangkan return yang 

tinggi melainkan juga kepuasan spiritual dalam melakukan investasi. 

Penelitian tentang minat telah dilakukan oleh Malik (2017) yang berjudul 

analisa faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi di pasar 

modal syariah melalui bursa galeri investasi UISI. Faktor-faktor yang memengaruhi 

minat investor untuk menanamkan modal mereka di pasar modal syariah adalah 

faktor risiko, level pendapatan, motivasi, pengetahuan, persepsi, dan belajar dalam 

berinvestasi di pasar modal syariah. Malik (2017) menjelaskan bahwa rendahnya 

sikap dan minat  investor dalam berinvestasi dapat dipengaruhi dari kurangnya 

pengetahuan investor terhadap produk  investasinya.  

Hasil penelitian Kaur (2016) menyatakan bahwa perilaku investasi dapat 

dijelaskan dengan awareness, persepsi dan karakter sosio ekonomi dari investor 

individual. Awareness yang baik terhadap aspek-aspek dari reksa dana akan 

memberikan efek positif terhadap investasi reksa dana. Karakteristik sosio ekonomi 

seperti usia, gender, pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan investor memiliki 

pengaruh pada awareness tentang reksa dana. Penelitian Lim, Soutar dan Lee 

(2013) menemukan bahwa product knowledge memiliki pengaruh signifikan 

terhadap minat. Dalam penelitian Fabrigar et al. (2006) menjelaskan bahwa 

pengetahuan memberikan pengaruh terhadap sikap individu. Seseorang individu 

akan bersikap untuk mengkonsumsi atau menggunakan produk jika mengerti dan 

mengetahui produk tersebut. 

Firmandhani (2016) telah melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 

memengaruhi minat masyarakat mikro dalam membeli produk asuransi mikro 

syariah, adapun penelitian menggunakan Theory Of Planned Behavior (TPB) 

dengan penambahan variabel pengetahuan dan religiusitas. Penelitian lainnya 

tentang minat juga dilakukan oleh Amelia (2017), yang mengukur variabel TPB 

(sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku) serta variabel pengetahuan keuangan, 

toleransi terhadap risiko, dan kepemilikan perencanaan keuangan hari tua. 

Salah satu hal yang dapat menjadi pertimbangan nasabah dalam berinvestasi 

adalah kesesuaiannya dengan aliran yang dianut, menurut Agustin (2014) bahwa 

aktivitas investasi saat ini juga mempertimbangkan masalah agama terkait, dana 

yang diinvestasikan digunakan untuk usaha atau bisnis yang dapat 

dipertanggungjawabkan agama (halal). Selain itu persepsi risiko dari investor juga 

dianggap memiliki peranan dalam membentuk minat dalam berinvestasi hal ini 

ditunjukan dalam penelitian Lestari (2013) yang menyatakan bahwa tingkat risiko 

memberikan pengaruh besar terhadap keputusan investasi dari investor, semakin 

besar risiko maka investor cenderung untuk tidak melakukan investasi. 

Persepsi dari investor akan membentuk sikap. Sikap konsumen adalah faktor 

penting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen. Teori perilaku terencana 

(Theory of Planned Behavior) adalah model sikap yang memperkirakan minat atau 

minat konsumen untuk melakukan suatu perilaku atau tindakan (Sumarwan 2017).  

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini akan menggunakan 

pendekatan TPB. Penelitian ini akan melihat minat nasabah dalam membeli reksa 
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dana syariah. TPB memandang bahwa perilaku seseorang dapat diprediksi dengan 

minat, yang diprediksi lewat sikap terhadap perilaku, norma-norma subjektif, dan 

kontrol perilaku persepsian yang dirasakan (Ajzen 2005). Di samping itu, terdapat 

tiga variabel lainnya yang juga diteliti yaitu variabel religiusitas, pengetahuan, dan 

persepsi risiko untuk menguji pengaruhnya terhadap minat membeli reksa dana 

syariah. 

 

 

Perumusan Masalah 

Reksa dana merupakan salah satu jenis investasi yang sedang digencarkan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dari tahun ke tahun aset reksa dana terus tumbuh, 

baik reksa dana konvensional maupun syariah. Perkembangan pertumbuhan dari 

masing-masing jenis reksa dana dapat dilihat pada Tabel berikut. 

 

 
Sumber: OJK (2018) 

Gambar 3  Perbandingan pertumbuhan asset under management (AUM) reksa   

dana konvensional dan syariah 2011-2017 (dalam Rp milyar) 

 

Dari Gambar 3 diketahui bahwa meskipun terus mengalami pertumbuhan, 

namun AUM dari reksa dana syariah masih sangat kecil. Jika dibandingkan setiap 

tahunnya, reksa dana syariah hanya memiliki proporsi kurang lebih 4 persen dari 

keseluruhan AUM investor. Dari total market share tersebut, kontribusi porsi 

investor ritel terhadap AUM reksa dana syariah adalah sebesar Rp 9.36 triliun atau 

32 persen dari total AUM reksa dana syariah. Adapun jumlah investor ritel reksa 

dana syariah baru sekitar 20.000 investor dibandingkan dengan investor ritel reksa 

dana konvensional yang mencapai 619.380 investor per 20 Desember 2017. 

Rendahnya minat investor untuk berinvestasi di reksa dana diduga menjadi dasar 

kecilnya persentase AUM reksa dana syariah.   

Pada tahun 2004, Bank Syariah XYZ mendapatkan izin dari BAPEPAM-LK 

sebagai salah satu agen penjual yang memasarkan reksa dana syariah. Bank Syariah 

XYZ melihat ada potensi besar dalam bisnis pemasaran reksa dana syariah. Dengan 

menjadi agen penjual efek reksa dana, Bank Syariah XYZ berharap dapat 

memenuhi kebutuhan finansial nasabah dan meningkatkan fee-based income 

namun, perkembangan jumlah nasabah yang membeli reksa dana di Bank Syariah 

XYZ masih sangat kecil. 
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Berdasarkan data, total nasabah yang telah membeli reksa dana syariah 

sebesar 0,01 persen dari total nasabah Bank Syariah XYZ per Desember 2017.  Hal 

yang serupa juga terjadi terhadap total AUM reksadana di Bank Syariah XYZ, 

dimana Bank Syariah XYZ baru mendapatkan kepercayaan sebesar 0,01 persen dari 

total AUM reksa dana syariah per Desember 2017. Sehubungan hal tersebut, 

permasalahan tersebut menarik untuk didalami sehingga perlu dilakukan 

penggalian minat nasabah terhadap produk reksa dana syariah.  

Penggalian minat nasabah akan dilakukan melalui pendekatan TPB 

diharapkan dapat menjadi solusi terkait permasalahan tersebut. Dalam TPB 

digunakan beberapa pendekatan antara lain sikap terhadap perilaku, norma 

subyektif serta kontrol perilaku persepsian dari nasabah terhadap minat membeli 

reksa dana syariah. Di samping itu dilakukan penambahan beberapa variabel lain 

seperti pengetahuan nasabah terhadap produk, religiusitas, dan persepsi risiko. Atas 

dasar tersebut disusun beberapa rumusan masalah, antara lain: 

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan dan religiusitas nasabah terhadap sikap 

membeli reksa dana syariah? 

2. Bagaimana pengaruh  sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol 

perilaku persepsian nasabah terhadap minat beli reksa dana syariah? 

3. Bagaimana pengaruh pengetahuan, religiusitas, dan persepsi risiko nasabah 

terhadap minat beli reksa dana syariah? 

4. Bagaimana implikasi manajerial yang dapat diterapkan oleh perusahaan 

dalam meningkatkan minat nasabah membeli reksa dana syariah? 
 

 

Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan dan religiusitas nasabah terhadap  

sikap membeli reksa dana syariah. 

2. Menganalisis pengaruh  sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan 

kontrol perilaku persepsian nasabah terhadap minat beli reksa dana syariah. 

3. Menganalisis pengaruh pengetahuan, religiusitas, dan persepsi resiko 

nasabah terhadap minat beli reksa dana syariah. 

4. Merekomendasi dalam bentuk implikasi manajerial terkait minat beli 

produk reksadana syariah. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Akademisi dan Peneliti sebagai bahan pembelajaran serta pemahaman 

baru mengenai minat beli reksa dana syariah. 

2. Bagi Perusahaan sebagai bahan pertimbangan, referensi, serta solusi untuk 

menarik lebih banyak lagi nasabah yang menginvestasikan dananya pada 

reksa dana syariah. 

3. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan 

baru terhadap investasi reksadana syariah dan minat beli reksa dana syariah. 

4. Bagi Pemerintah/Pemangku Kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran untuk pengembangan reksa dana syariah. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

 

Pada penelitian ini diketahui bahwa memiliki ruang lingkup yang 

diinformasikan sebagai berikut : 

1. Penelitian hanya membicarakan mengenai minat nasabah membeli reksa 

dana syariah dengan pendekatan TPB.  

2. Variabel yang diteliti pada penelitian ini terbatas pada variabel sikap 

terhadap perilaku, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian, religiusitas, 

pengetahuan, dan persepsi risiko. 

3. Responden yang dipilih merupakan nasabah Bank Syariah XYZ Area 

Hasanudin dan Area Thamrin 

4. Penelitian dilakukan pada bulan Mei-Agustus 2018. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  
 

 

 Investasi merupakan aktivitas untuk menempatkan uang dan dana dengan 

harapan mendapatkan keuntungan atas dana yang di investasikan (Ahmad, 2004). 

Investasi juga diartikan suatu aktiva yang digunakan untuk pertumbuhan kekayaan 

melalui pendapatan (Simamora 2000). Begitupun menurut Sunariyah (2003) 

menyatakan bahwa investasi merupakan penanaman modal untuk satu atau lebih 

aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan 

mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.  

 Aktivitas investasi pada dasarnya dibedakan berdasarkan caranya, menurut 

Tandelilin (2010) dibedakan menjadi dua yaitu : 

a. Investasi secara langsung 

Investasi secara langsung merupakan aktivitas membeli aktiva keuangan 

yang diperjualbelikan di pasar uang (money market), pasar modal (capital 

market), atau pasar turunan (derivative market). Pada dasarnya investasi di 

pasar uang bersifat jangka pendek karena aktiva yang dapat diperjual 

belikan di pasar uang berupa aktiva yang mempunyai risiko gagal kecil. 

b. Investasi tidak langsung 

Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat-surat berharga 

dari perusahaan investasi. Perusahaan investasi adalah perusahaan yang 

menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya ke publik dan 

menggunakan dana yang diperoleh untuk diinvestasikan ke dalam 

portofolionya. 

 Pada dasarnya aktivitas investasi didasari oleh beberapa tujuan, menurut 

Tandelilin (2010) adalah: 

a. Mendapatkan kehidupan lebih baik 

Seorang investor yang bijaksana akan berfikir untuk mendapatkan 

perubahan dalam hidupnya. Ini terkait dengan peningkatan taraf hidup 

dirinya dimasa depan.  

b. Mengurangi tekanan inflasi 

Seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan 

atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Hal ini merupakan bentuk 

penanggungan risiko terhadap kekayaan yang dimilikinya saat ini.  
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