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 BAB I   

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Perkembangan industri keuangan merupakan akibat dari globalisasi sistem 

keuangan. Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi menyebabkan 

peningkatan industri keuangan yang dinamis dan sangat kompleks. Seiring dengan 

kompleksitas industri keuangan, mau tidak mau akan menimbulkan berbagai 

permasalahan, seperti menjamurnya badan-badan komersial yang memfasilitasi 

kegiatan investasi masyarakat namun belum memperoleh persetujuan resmi dari 

otoritas yang berwenang. 

Investasi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Penanaman modal yang 

dilakukan oleh investor, termasuk investor asing dan investor dalam negeri, dalam 

berbagai bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal, kegiatan penanaman 

modal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Investasi dibagi menjadi dua 

jenis investasi luar negeri dan investasi dalam negeri. Penanaman modal asing 

adalah penanaman modal yang berasal dari pembiayaan luar negeri. Sedangkan 

penanaman modal dalam negeri adalah penanaman modal yang bersumber dari 

pembiayaan dalam negeri. Investasi digunakan untuk pengembangan usaha, 

terbuka untuk investasi, dan bertujuan untuk mencari keuntungan.1 

Sebagai negara yang tidak dapat berjalan tanpa kegiatan ekonomi, kita tidak 

dapat melakukannya tanpa kegiatan investasi, dan kegiatan investasi adalah salah 

 
1 Fallahudin Tsauki Takalamingan, Abdurrahman Konoras, and Frietje Rumimpunu, ‘Peran 

Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian 
Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011’, Lex Et Societatis, 
Vol.IX No.1 (2021), 29. 
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satunya. Kami menemukan bahwa perusahaan di masyarakat telah melakukan 

banyak kegiatan investasi. Namun, tidak jarang ditemukan investasi ilegal atau 

yang biasa kita sebut investasi bodong di masyarakat. Beberapa faktor yang 

menyebabkan populernya investasi bodong antara lain rendahnya tingkat 

pengetahuan masyarakat, masyarakat mudah tergiur keuntungan besar dan tidak 

perlu repot berusaha, kondisi ekonomi masyarakat yang cukup sulit, yang 

mendorong masyarakat untuk mencari penghasilan lain, banyak orang bersikeras 

untuk berinvestasi. Ini bohong, karena melihat testimoni dari member yang 

bergabung terlebih dahulu tentunya akan menarik member baru.2 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan 

terintegrasi untuk menjalankan tugas, fungsi serta wewenang dalam mengatur dan 

mengawasi kegiatan jasa keuangan pada sektor Perasuransian, Pasar Modal, 

Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga keuangan lainnya yang bermula dari Menteri 

Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan lLembaga kKeuangan (Bapepam-

LK), dan ttelah dialihkan sebelumnya dari Bank Indonesia pada Lembaga Otoritas 

Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012. Salah satu tujuan dibentuknya 

Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi 

kepentingan masyarakat, termasuk dalam hal melakukan pengawasan tterhadap 

iinvestasi iilegal guna melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.3 

 
2 Andri Wiranuari, ‘4 Alasan Investasi Bodong Banyak Peminat’, Liputan6.Com, 2021 

<https://www.liputan6.com/saham/read/4493508/4-alasan-investasi-bodong-banyak-peminat>. 
3  Syaeful Bakhri, Mabruri Fauzi, and Watuniah, ‘Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam 

Upaya Perlindungan Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal’, Al-Mustashfa: Jurnal 
Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol.4 No.2 (2019), 287. 



3 
 

Tanpa izin terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga tingkat 

tinggi yang mengawasi dan mengawasi sektor jasa keuangan, kegiatan investasi 

ilegal dilakukan dengan cara menghimpun dana masyarakat dengan menyimpang 

atau bahkan mengelak dari peraturan perbankan. fasilitas untuk menjalankan bisnis. 

Oleh karena itu, perlu dikaji kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi 

masyarakat dari kegiatan investasi ilegal. Praktik moral hazard dalam kegiatan 

investasi ilegal terjadi karena lemahnya sistem pengawasan Lembaga keuangan dan 

disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu : (a) Kelemahan sistem regulasi keuangan 

Indonesia; (b) Belum adanya pertukaran informasi antar Lembaga regulator 

keuangan; (c) Masih tingginya keegoisan lembaga regulasi keuangan.4 

Satgas Waspada Investasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) menyebutkan, pada 2015 terdapat t200 model investasi bodong (tidak 

berizin) dan curang. Pada saat yang sama, ada lebih dari 400 model investasi serupa 

di tahun 2016. Tidak hanya itu, 90% model investasi tersebut tidak memiliki izin, 

dan 10% sisanya hanya memiliki izin SIUP dan TDP, tetapi tidak memiliki izin 

penanaman modal. Menurut data yang dirilis Satgas Waspada Investasi OJK pada 

pertengahan Desember 2017, sebanyak 21 entitas diduga melakukan kegiatan bisnis 

dan investasi yang mencurigakan dan dijanjikan akan memberikan imbal hasil yang 

sangat ttinggi. Hasil survei menunjukkan bahwa perilaku kotor dalam bisnis dan 

investasi adalah kehidupan dan ancaman bagi masyarakat. Tentu saja, banyak orang 

 
4  Fallahudin Tsauki Takalamingan, Abdurrahman Konoras, and Frietje 

Rumimpunu,'Peran…, 30. 
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yang tidak memahami prinsip-prinsip investasi dan keamanan investasi akan tertipu 

oleh penawaran return yang begitu tinggi.5 

 Investasi adalah bagian dari fikih muamalah, jadi “hukum asal dalam semua 

bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya”. Aturan ini karena Islam melindungi hak semua pihak dan 

menghindari menzalimi satu sama llain. Hal ini menuntut investor untuk memahami 

Batasan dan aturan investasi dalam Islam, termasuk proses, tujuan dan objek serta 

dampak investasi. Namun, tidak semua jenis investasi diperbolehkan syariah seperti 

kasus bisnis yang diatas yaitu mengandung penipuan dan kebohongan atau 

mengandung unsur kegiatan yang dilarang hukum Islam. 

 Sebagian besar kasus investasi bodong dilakukan oleh oknum perorangan, 

koperasi atau badan tertentu dengan tujuan mengabaikan norma yang berlaku, baik 

norma positif maupun norma agama untuk memperoleh keuntungan yang besar. 

Tentu hal ini sangat mengkhawatirkan ketika situasi ekonomi sedang melemah, dan 

semakin banyak entitas yang mengatasnamakan investasi, namun nyatanya masih 

banyak terjadi penipuan. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Peran Etika Investasi Islam Dalam Mencegah 

Investasi Bodong”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah antara 

lain : 

 
5 Elif Pardiansyah, ‘Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan 

Empiris’, Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.8 No.2 (2017), 338.  
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1. Bagaimana peran etika investasi islam dalam mencegah investasi bodong 

menurut para ahli agama, penegak hukum, dan ahli investasi? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tentang peran etika investasi islam dalam mencegah 

investasi bodong menurut para ahli agama, penegak hukum, dan ahli 

investasi. 

D. Manfaat Penelitian  

 Adapun penelitian ini diharapkan memiliki dua manfaat yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memperkaya wawasan dan khazanah keilmuan bagi peneliti dan 

pembaca mengenai peran etika investasi islam dalam mencegah 

investasi bodong. 

b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai landasan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian 

selanjutnya. 

b. Sebagai sumber informasi, masukan maupun sumbangan pemikiran 

dalam pencegahan investasi bodong. 

 

E. Kajian Pustaka 

 Pada kajian Pustaka ini, penulis akan memaparkan beberapa penelitian 

terdahulu untuk menghindari duplikasi yaitu : 
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 Pertama, penelitian Franto Bitmen yang berjudul “Implementasi 

Pengawasan Satgas Waspada Investasi Terhadap Perusahaan Penyedia 

PerjalananTravel Luar Negeri Studi Kasus First Travel Di Indonesia”. Penelitian 

ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode penelitian kepustakaan. 

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa bentuk investasi ilegal yang ada di 

masyarakat untuk menghindari pengawasan dari pemerintah, investasi ilegal 

umumnya memakai skema ponzi atau skema money game yaitu memutar dana 

masyarakat dengan cara membayar bonus kepada konsumen lama dengan sumber 

dana yang berasal dari konsumen baru, ada juga yang menggunakan investasi emas, 

berbentuk arisan dan penawaran produk/entititas yang tidak memiliki izin dari 

pemerintah yang dapat merugikan masyarakat seperti yang terjadi pada jemaah 

calon haji dari PT. First Travel.6 

 Kedua, penelitian Rizky Arisandi yang berjudul “Kedudukan Otoritas Jasa 

Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Kegiatan 

Investasi Ilegal Di Tasikmalaya”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. 

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa investasi ilegal yang dilakukan 

perusahaan dalam perkara ini dikategorikan melakukan penghimpunan dana 

masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan pasal 16 UU No.10 

Tahun 1998 Tentang Perbankan harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Bank 

Indonesia dan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Beralihnya Kewenangan Izin 

 
6 Franto Bitmen, ‘Implementasi Pengawasan Satgas Waspada Investasi Terhadap 

Perusahaan Penyedia Perjalanan Travel Luar Negeri Studi Kasus First Travel Di Indonesia’, Skripsi 
(Universitas Sumatra Utara Medan, 2018). 
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penghimpunan dana masyarakat dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan 

berdasarkan Pasal 55 UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.7 

 Ketiga, penelitian Dian Rachmaningsih yang berjudul “Penegakan Hukum 

Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida”. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian tersebut dijelaskan 

bahwa penipuan bisnis berkedok skema piramida memiliki beberapa faktor 

diantaranya faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti ketamakan 

terhadap keuntungan, dan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Adapun faktor 

ekternal seperti mudah terpengaruh bujukan, masih memiliki pola pikir praktis, dan 

kurang mendapat informasi.8 

 Keempat, penelitian Nando Mantulangi yang berjudul “Kajian Hukum 

Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong”. Penelitian ini 

merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa 

Pengaturan hukum investasi pada umumnya di Indonesia ialah berdasarkan pada 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang memuat 

perbedaan antara investasi langsung dari luar negeri (foreign direct 

investment/FDI) dan investasi secara tidak langsung. Kegiatan investasi adalah 

kegiatan bisnis untuk menempatkan dana dengan berharap suatu saat akan 

mendapatkan keuntungan atau laba.9 

 
7 Rizky Arisandi, ‘Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi 

Masyarakat Terhadap Kegiatan Investasi Ilegal Di Tasikmalaya’, Skripsi (Universitas Islam Negeri 
Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015). 

8 Dian Rachmaningsih, ‘Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang 
Menerapkan Skema Piramida’, Skripsi (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016). 

9 Nando Mantulangi, ‘Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban 
Investasi Bodong’, Lex Administratum, Vol.5 No.1 (2017). 
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 Kelima, penelitian Fallahudin Tsauki Takalamingan dkk yang berjudul 

“Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan 

Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2011”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam 

penelitian tersebut dijelaskan bahwa peran OJK dalam pengawasan dan pencegahan 

investasi ilegal, mulai dari pembentukan SWI (Satgas Waspada iInvestasi), hingga 

beberapa Peran preventif dan represif lainnya, telah memberikan dampak positif 

bagi kegiatan investasi di Indonesia, namun bukan berarti peran OJK ini berhasil 

sepenuhnya, saat ini masih ada perusahaan investasi ilegal atau kegiatan investasi 

ilegal yang luput dari pengawasan OJK. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan 

OJK di masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik.10 

 Dalam penelitian-penelitian tersebut, meskipun sama-sama membahas 

tentang investasi bodong tetapi memiliki perbedaan yaitu belum ada penelitian yang 

membahas tentang etika investasi islam dalam fungsinya untuk meminimalisir 

investasi bodong. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 

kualitatif normatif-empiris. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data 

pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi 

dimana peneliti adalah sebagai isntrumen kunci, pengambilan sampel 

 
10 Fallahudin Tsauki Takalamingan, Abdurrahman Konoras, and Frietje Rumimpunu, ‘Peran 

Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian 
Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011’, Lex Et Societatis, 
Vol.IX No.1 (2021). 
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sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan 

dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.11 

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Metode 

normatif-empiris adalah menggabungkan antara metode normatif dengan 

metode empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang sering 

disinonimkan dengan penelitian kepustakaan jika dilihat atas 

kecenderungan dalam menggunakan data-data sebagai bahan penelitian. 

Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang sering 

disinonimkan dengan penelitian lapangan dilihat dari kecenderungan dalam 

menggunakan data-data primer dalam penelitiannya.12  

2. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data 

primer dan sumber datar sekunder : 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau 

informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen 

yang telah ada.13 Data primer yang diperoleh oleh peneliti adalah 

 
11 Anggito Albi and Setiawan Johan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV 

Jejak, 2018), 7. 
12 Depri Liber Sonata, ‘Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik 

Khas Dari Metode Meneliti Hukum’, Ilmu Hukum, Vol.8 No.1 (2014), 30. 
13 Arikunto, ‘Metode Penelitian’, 2011, 39. 
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wawancara langsung dengan ahli agama, ahli investasi dan penegak 

hukum. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang tersedia dalam 

berbagai bentuk. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, 

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) 

yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Data sekunder 

yang diperoleh peneliti berasal dari website, jurnal, buku-buka serta 

sumber lainnya yang membahas tentang masalah yang diteliti.14 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah 

wawancara. Wawancara adalah sebuah proses komunikasi dengan tujuan 

yang telah ditentukan sebelumnya bersifat serius, yang dirancang agar 

tercipta interaksi yang melibatkan aktivitas bertanya dan menjawab 

pertanyaan.15 

4. Metode Analisis Data  

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam 

suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Adapun analisis data dibagi 

menjadi 3 yaitu : 

a. Reduksi data yaitu suatu bentuk analisis data dengan menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

 
14 Ibid. 
15 Lukman Nul Hakim, ‘Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit’, Aspirasi, 

Vol.4 No.2 (2013), 167. 
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mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

b. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

c. Menarik kesimpulan dan verifikasi yaitu tahapan untuk menemukan 

kejelasan dan pemahaman dari masalah yang sedang diteliti.16 

  

 

  

 

 
16 Hastono, ‘Metodologi Penelitian’, Dk, Vol.53 No.9 (2015), hal 44. 


