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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pasar modal Indonesia yang sempat 

menghadapi penurunan nilai perdagangan pada masa pandemi covid-19. Di UIN 

Antasari Banjarmasin jumlah investor mulai dari 2016 hingga 2019 selalu 

mengalami peningkatan. Namun, terjeda pada tahun 2020 yaitu saat masuknya 

pandemic covid-19 yang juga sangat berdampak besar kepada minat calon investor 

dalam melakukan investasi. Namun pada akhir tahun 2021 hingga awal 2022 GIS 

UIN Antasari mulai bangkit dengan mengambil jalan intas online dalam melakukan 

kegiatan Sekolah Pasar Modal (SPM) dan kegiatan GIS lainnya yang dijalankan 

oleh KSPM UIN Antasari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana peran galeri investasi Syariah UIN Antasari Banjarmasin dalam 

meningkatkan jumlah investor di masa pandemi covid- 19 dan untuk mengetahui 

perkembangan investasi saham syariah UIN Antasari Banjarmasin di masa pandemi 

covid-19. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah Direktur GIS UIN Antasari Banjarmasin dan investor 

saham syariah sebagai subjek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data 

dalam penelitian ini adalah reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Peran GIS UIN Antasari Banjarmasin sebagai edukasi dan pemahaman 

tentang pasar modal dan sebagai media juga informasi tentang pasar modal. GIS 

Meningkatkan jumlah investor saham syariah dengan melakukan 3 cara yaitu 

menyebarluaskan informasi melalui sosial media, melakukan pendekatan persuasif 

dan sosialisasi kepada semua fakultas yang ada di UIN Antasari Banjarmasin. Ada 

3 strategi yang dilakukan oleh GIS UIN Antasari Banjarmasin yaitu strategi 

konsentrasi, strategi perluasan pasar dan strategi pengembangan produk. 

Perkembangan saham secara umum menunjukkan kinerja yang meningkat 

signifikan selama periode pandemi. Perkembangan investasi saham syariah di GIS 

UIN Antasari Banjarmasin selama masa pandemi GIS UIN Antasari Banjarmasin 

mengalami kenaikan karena kebanyakan investor lebih mengontrol perkembangan 

saham. 

 

 

 


