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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan uraian di atas mengenai peran galeri investasi syariah BEI UIN 

Antasari Banjarmasin untuk meningkatkan jumlah investor saham syariah di masa 

pandemi covid-19 yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut 

: 

1. Dapat disimpulkan bahwa GIS UIN Antasari Banjarmasin berperan dalam 

meningkatkan jumlah investor saham syariah di masa pandemi covid-19. GIS 

UIN Antasari Banjarmasin memberikan dampak positif pada calon investor 

saham syariah untuk lebih mengenal manfaat pasar modal syariah. Peran GIS 

UIN Antasari Banjarmasin adalah 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. Dengan adanya 

cara tersebut dapat meningkatkan jumlah investor saham syariah, bukan dari 

mahasiswa fakultas ekonomi bisnis islam saja tetapi dari fakultas-fakultas yang 

ada di UIN Antasari Banjarmasin dan juga masyarakat. Cara tersebut bisa 

direalisasikan untuk menunjang dan meningkatkan jumlah investor saham 

syariah. Dan terdapat strategi yang dilakukan oleh GIS UIN Antasari 
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Banjarmasin yaitu strategi konsentrasi, strategi perluasan pasar dan strategi 

pengembangan produk. 

2. Perkembangan investasi saham syariah di UIN Antasari Banjarmasin selama 

masa pandemi covid-19 mengalami pertumbuhan yang konsisten. Perkembangan 

saham secara umum menunjukkan kinerja yang meningkat signifikan selama 

periode pandemi. Perkembangan investasi saham syariah di GIS UIN Antasari 

Banjarmasin selama masa pandemi mengalami kenaikan karena kebanyakan 

investor lebih mengontrol perkembangan saham 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dilakukan, maka peneliti 

mengemukakan saran sebagai berikut : 

1. Bagi GIS UIN Antasari Banjarmasin untuk tetap menjalankan dan 

mempertahankan peran yang sudah ada dan merealisasikan segeranya supaya 

lebih efektif untuk kedepannya. Peran tersebut tidak hanya digunakan ketika 

masa pandemi saja, tetapi tetap dijalankan walaupun sudah berakhirnya 

pandemi karena memiliki keefektivitasan yang cukup baik. Cara 

meningkatkan investor saham syariah harus selalu di evaluasi karena supaya 

mengetahui kekurangan dari cara yang telah dilaksanakan. Meskipun 

demikian, masih banyak yang harus dilakukan untuk pengembangan GIS UIN 

Antasari Banjarmasin terutama dalam meningkatkan jumlah investor saham 

syariah. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dapat melanjutkan penelitian lebih 

dalam lagi, khususnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai peran GIS UIN 

Antasari Banjarmasin dalam meningkatkan jumlah investor saham syariah. 


