
ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis minat masyarakat muslim 

untuk berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel. Populasi dalam penelitian ini adalah 

masyarakat muslim di Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampelnya adalah dengan 

purposive sampling dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan 

moderating regression analysis. Hasilnya, dari 153 responden yang dijadikan 

sampel menunjukkan bahwa a). Penerapan prinsip syariah dan return sukuk 

berpengaruh terhadap minat masyarakat muslim di Jawa Tengah untuk berinvestasi 

pada Sukuk Negara Ritel. Namun, risiko sukuk dan inklusi keuangan tidak 

berpengaruh terhadap minat masyarakat muslim di Jawa Tengah untuk berinvestasi 

pada Sukuk Negara Ritel. b). Literasi keuangan memperkuat pengaruh inklusi 

keuangan terhadap minat masyarakat muslim di Jawa Tengah untuk berinvestasi 

pada Sukuk Negara Ritel. 
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ABSTRACT 

This study aims to examine and analyze the interest of Muslim society to invest in 

Retail State Sukuk. The population in this study is the Muslim society in Central 

Java. This study uses purposive sampling technique with a total sample of 153 

people. Descriptive analysis method and moderating regression analysis were used 

in this study. The results of this study found that. a). The application of sharia 

principles, and sukuk returns affect the interest of Muslim society in Central Java 

to invest in Retail State Sukuk. But the risk of sukuk and financial inclusion does 

not affect the interest of Muslim society in Central Java to invest in Retail State 

Sukuk. b). Financial literacy strengthens the influence of financial inclusion on the 

interest of Muslim society in Central Java to invest in Retail State Sukuk.  
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INTISARI 

 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh inklusi keuangan, penerapan prinsip 

syariah, return sukuk, risiko sukuk, dan moderasi literasi keuangan terhadap minat 

masyarakat muslim di Jawa Tengah untuk berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel. 

Inklusi keuangan merupakan keadaan dimana masyarakat mendapatkan akses dari 

berbagai layanan keuangan formal secara mudah, cepat dan sesuai kebutuhan 

dengan biaya yang terjangkau, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Penerapan prinsip syariah merupakan penggunaan prinsip syariah pada sebuah 

produk. Return merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi. Risiko 

adalah derajat penyimpangan antara outcome yang diharapkan dengan outcome 

yang didapatkan. Literasi keuangan merupakan keadaan dimana individu memiliki 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan keyakinan untuk mengelola 

keuangannya dengan baik. Berdasarkan kajian yang mendalam dan kritis tersebut, 

maka dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: (a) bagaimana tingkat inklusi keuangan masyarakat muslim di Jawa 

Tengah terkait Sukuk Negara Ritel (b) bagaiamana tingkat literasi keuangan 

masyarakat muslim di Jawa Tengah terkait Sukuk Negara Ritel (c) bagaimana 

pengaruh inklusi keuangan terhadap minat masyarakat muslim berinvestasi pada 

Sukuk Negara Ritel (d) bagaimana pengaruh penerapan prinsip syariah terhadap 

minat masyarakat muslim berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel(e) bagaimana 

pengaruh return sukuk terhadap minat masyarakat muslim berinvestasi pada Sukuk 

Negara Ritel (f) bagaimana pengaruh risiko sukuk terhadap minat masyarakat 

muslim berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel (g) bagaimana peran literasi 

keuangan dalam memoderasi inklusi keuangan terhadap minat masyarakat muslim 

berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel. Sampel dalam penelitian ini adalah 153 

masyarakat muslim di Jawa Tengah yang sudah berpenghasilan dan memiliki 

produk investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan 

masyarakat muslim di Jawa Tengah terkait Sukuk Negara Ritel rata-rata berada 

pada kategori sedang dan tingkat inklusi keuangan yang menurut responden rata-

rata berada pada kategori sedang. Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan 

bahwa a). Penerapan prinsip syariah, dan return sukuk berpengaruh terhadap minat 

masyarakat muslim di Jawa Tengah untuk berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel. 

Sedangkan, risiko sukuk dan inklusi keuangan tidak berpengaruh terhadap minat 

masyarakat muslim di Jawa Tengah untuk berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel. 

b). Literasi keuangan memperkuat pengaruh inklusi keuangan terhadap minat 

masyarakat muslim di Jawa Tengah untuk berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel. 
 


