
ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul: Peranan Pojok Bursa Efek Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dalam dunia Investasi Ditinjau Menurut 
Perspektif Ekonomi Syariah.   

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa peranan 
Pojok Bursa Efek Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam dunia 
investasi, apa faktor-faktor pendorong dan penghambat Pojok Bursa Efek 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam dunia investasi dan 
bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap peranan Pojok Bursa Efek 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam dunia investasi. 

Penelitian ini bersifat lapangan (fild risearch), maka dalam pengumpulan 
data penulis menggunakan teknik observasi, angket dan wawancara. Data primer 
yaitu data yang diperoleh dari pengurus, dosen dan mahasiswa yang tergabung 
dalam pojok bursa efek Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang 
dijadikan responden. Data sekunder, data yang diperoleh dari literatur yang 
berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, yaitu buku-buku, dokumen, kamus 
dan yang mendukung penelitian ini.  Sedangkan metode analisa data yang 
digunakan dalam penelitian adalah metode analisa deskriptif yaitu analisa data 
yang bersifat penjelasan dari data-data dan informasi yang dikaitkan dengan teori 
dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan, dan menggunakan metode 
kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh 
kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di temukan bahwa peranan 
Pojok Bursa Efek Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adalah           
a) sarana pendidikan dan latihan bagi dosen, pegawai dan mahasiswa, b) sarana 
tempat investasi dan c) sarana pembinaan jiwa wirausaha. Faktor-faktor 
pendorong dan penghambat Pojok Bursa Efek Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau dalam dunia investasi ada dua a) faktor pendorong yaitu bisa 
menjadi penambahan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja, b) faktor 
penghambat yaitu kurangnya pemahaman tentang pasar modal, kurangnya minat 
untuk berinvestasi di pasar modal dan kurangnya sarana dan prasarana. 
Sedangkan pandangan ekonomi syariah terhadap peranan Pojok Bursa Efek 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam dunia investasi tidak 
menyalahi sistem ekonomi syariah, karena Islam menganjurkan umatnya untuk 
selalu mencari nafkah atau rezeki di muka bumi dengan cara berusaha, bekerja 
dan berivestasi. 

 

 


