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RINGKASAN 

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan edukasi dan 

pendampingan kepada masyarakat akan pentingnya menginvestasikan sebagian pendapatan 

yang mereka miliki dan memberikan pelatihan edukasi tentang salah satu bentuk investasi 

yaitu pasar modal. Hal ini perlu dilakukan mengingat sangat kurangnya kesadaran masyarakat 

akan pentingnya berinvestasi untuk meningkatkan nilai kekayaan mereka di masa yang akan 

datang agar tidak tergerus oleh inflasi. Sehingga jika masyarakat mulai mengenal dan 

menjalankan investasinya sendiri melalui pasar modal, mereka akan sadar bahwa tabungan 

saja tidak cukup untuk mengimbangi kenaikan harga barang di masa yang akan datang. Hal 

ini dapat juga digunakan untuk meningkatkan perekonomian keluarga di masa yang akan 

datang.  

Pengenalan dan pemahaman akan berinvestasi di pasar modal ini sangat penting 

mengingat peran pasar modal semakin lama semakin penting bagi perekonomian. Masyarakat 

Surabaya, adalah masyarakat metropolis yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lumayan 

tinggi serta akses kepada pasar modal juga lebih baik dibandingkan dengan kota-kota lain di 

jawa timur, sehingga memungkinkan bagi masyarakat maupun ibu rumah tangga untuk 

mendapatkan kemudahan berinteraksi dengan pasar modal. Namun banyak dari masyarakat 

yang belum memahami potensi pasar modal untuk pengembangan ekonomi keluarga. Tercatat 

bahwa hanya 1% dari penduduk Indonesia yang merupakan investor di pasar modal, sehingga 

potensi pasar modal masih sangat besar untuk dikembangkan. 

Target khusus melalui pendampingan dan pelatihan ini diharapkan masing-masing 

mitra akan dapat mengetahui pentingnya  berinvestasi dibandingkan menabung, mengubah 

paradigma saving society menjadi investment society, dan menjadi investor individu untuk 

meningkatkan kekayaan dan ekonomi keluarga mitra beberapa tahun ke depan. 

Metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut adalah tutorial dan 

pelatihan pengenalan pasar modal serta pelatihan dan pendampingan cara bertransaksi saham, 

memilih saham, bagaimana menentukan saham yang baik dan buruk, strategi bertransaksi 

saham, serta menjaga kestabilan psikologis seorang investor individu.  

 

Kata Kunci : saving society, investment society, pendampingan, investasi saham 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1.  Analisis Situasi 

Pasar modal adalah merupakan tempat pertemuan antara pihak yang memerlukan 

modal dan pihak yang kelebihan modal. Melalui pasar modal,  terjadilah interaksi antara 

investor yang memiliki kelebihan dana dan perusahaan yang memerlukan dana untuk 

pengembangan aktivitas perusahaannya. Peran pasar modal semakin vital ketika 

perekonomian semakin berkembang. Terjadi simbiosis mutualisme antara investor yang 

menginginkan dananya berkembang namun tidak memiliki usaha, dan pengusaha yang 

memerlukan suntikan dana untuk pengembangan usahanya.  

Perkembangan pasar modal Indonesia telah semakin cepat. Menurut kepala divisi 

perencanaan strategis  KSEI (PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia) sebagai salah satu Self 

Regulatory Organization di pasar modal Indonesia, KSEI mendukung penuh program untuk 

peningkatan jumlah investor di Pasar Modal Indonesia baik melalui sosialisasi dan edukasi 

maupun program pengembangan infrastruktur pendukungnya. Namun hingga saat ini potensi 

perkembangan pasar modal untuk bertumbuh belum didukung dengan jumlah investor yang 

memadai. Dibandingkan dengan total penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 240 juta, 

jumlah investor pasar modal baru mencapai sekitar 400 ribu orang atau 0,2% dari total 

penduduk Indonesia (PT. KSEI, 2014). 

Jumlah penduduk kelas menengah yang terus bertambah dan angka pendapatan 

percapita yang melampaui US $ 3.000 membuat banyaknya penduduk Indonesia yang 

memiliki potensi untuk menjadi investor pasar modal. Secara nasional, dana pihak ke tiga di 

perbankan saat ini sudah mencapai sekitar Rp. 3400 Triliun dibandingkan dengan dana 

investasi pemodal ritel di pasar modal yang baru mencapai sekitar Rp. 200 triliun. Potensi 

dana simpanan yang ada di Perbankan ini sangat besar jika dialihkan menjadi dana investasi 

masyarakat bila paradigma masyarakat Indonesia dapat berubah dari saving society menjadi 

Investment society. 

Biro Pusat Statistik Jatim mencatat jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2011 

telah mencapai 37.678.622 jiwa, Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk paling besar  

yaitu 2.781.047 jiwa, diikuti Kota Malang 2.459.982 jiwa dan jember 2.345.851 jiwa. . Di 

Jatim terdapat 539 kantor bank dengan total dana masyarakat yang berhasil dihimpun pada 

akhir tahun 2011 sejumlah Rp. 252,32 Triliun, yang terdiri dari giro sebesar Rp. 39,49 triliun, 

deposito Rp. 101,46 Triliun dan tabungan Rp.111,37 triliun. Angka-angka ini sangat kontras  

jika dibandingkan dengan data-data pasar modal, yaitu tercatat sebanyak 21.888 investor 
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yang berdomisili di Surabaya dengan total nilai investasi sebesar Rp.17,18 Milyar. 

Sedangkan jumlah perusahaan efek di Surabaya sebanyak 54 perusahaan 

(http://jatim.bps.go.id).   

Memperhatikan data tersebut, dapat dilihat betapa potensialnya Jawa Timur 

khususnya kota Surabaya sebagai kota terbesar di Jatim dalam hal peningkatan jumlah 

investor di Pasar modal. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya merubah 

paradigma saving society menjadi investment society memerlukan peran serta dari banyak 

pihak seperti pemerintah untuk secara aktif menyosialisasikan peran pasar modal beserta 

perbaikan sistem dan infrastrukturnya, perusahaan sekuritas dan sebagainya agar masyarakat 

lebih mengenal pasar modal. 

Sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, pasar modal Indonesia 

juga sebenarnya memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang. Dengan 

dikeluarkannya fatwa DSN no. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah 

dalam Mekanisme Perdagangan Efek bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek tanggal 8 

Maret 2011, maka Bursa Efek Indonesia dinyatakan telah menjalankan mekanisme 

kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hingga saat inipun sebagaian besar saham 

yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah sekitar 300 saham masuk ke dalam 

daftar efek syariah. 

Infrastruktur pendukung untuk pasar modal syariah juga terus dilengkapi. Terkait 

ketentuan dalam peraturan Bapepam-LK no. V.D.3 tentang pengendalian internal perusahaan 

efek yang memuat ketentuan tentang pembukaan rekening nasabah (RDN) untuk nasabah 

sebagai syarat untuk melakukan transaksi, pada tahun 2013 KSEI menjalin sinergi dengan 

Bank Syariah Mandiri (BSM) dan unit usaha syariah Bank Permata sebagai Bank 

administrator RDN syariah. Dengan terselenggaranya kerjasama tersebut, investor memiliki 

alternatif untuk mengadministrasikan dananya pada Bank Syariah, sehingga bagi masyarakat 

yang mayoritas berpenduduk muslim telah memiliki fasilitas infrastruktur yang memadai 

untuk berinvestasi di pasar modal Indonesai (PT. KSEI, 2014). 

Seorang mukmin diperintahkan untuk mengamalkan Islam secara komprehensif 

(kaffah) dalam kehidupan sehari-hari. Ia harus menjalankan seluruh aspek ajaran Islam yang 

meliputi hubungan manusia dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia dan 

lingkungannya, serta hubungan dengan dirinya sendiri. Syariah Islam mengatur hubungan 

antar sesama manusia dan lingkungannya dalam konsep muamalah yang dibagi menjadi dua: 

maddiyah (hubungan yang berkaitan dengan materi dan ekonomi) dan adabiyah ( hubungan 

yang berkaitan dengan aspek moral dan sosial) Nafik, (2009). 

http://jatim.bps.go.id/
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Aktivitas investasi dan perdagangan di Bursa efek termasuk muamalah maddiyah. 

Sudah saatnya setiap muslim yang terlibat dalam sektor ini menunjukkan bahwa Islam 

sebagai jalan hidup dapat diamalkan secara komprehensif, dan dapat menjalankannya secara 

istiqomah.  

Masyarakat saat ini memiliki dua alternative dalam menggunakan kelebihan dana. 

Menabung atau berinvestasi. Menabung lebih dikenal di masyarakat awam dibandingkan 

berinvestasi. Saving society adalah suatu masyarakat yang menggunakan tabungan sebagai 

alternatif pertama untuk penempatan kelebihan dana. Sedangkan Investment society adalah 

masyarakat yang menggunakan kelebihan dana untuk investasi sehingga meningkatkan 

kekayaan mereka di masa depan. Saving dilakukan oleh seseorang yang memiliki kelebihan 

dana namun tidak memiliki pengetahuan dan wawasan untuk mengembangkan nilai kekayaan 

mereka di masa depan, sehingga nilai kekayaan tersebut semakin lama semakin menipis 

tergerus oleh inflasi. Masyarakat yang semakin cerdas akan melalukan berbagai upaya agar 

nilai kekayaan mereka tidak semakin berkurang di masa depan. Investasi di pasar modal  

selain sebagai salah satu pilihan yang dapat dilakukan oleh pemilik dana berlebih untuk 

mempertahankan nilai beli pada asset mereka, namun sekaligus juga meningkatkan 

perekonomian keluarga yang dapat dilakukan oleh ibu rumah tangga sebagai investor 

individu di rumah.  

Keuntungan berinvestasi saham dibandingkan dengan investasi di bidang lain adalah : 

1) Memberikan potensi return yang tinggi dan berkesinambungan karena harga saham 

mengikuti kinerja fundamental perusahaan yang kita beli, 2) Sangat likuid, saat kita ingin 

menjualnya, maka pembeli sudah tersedia. Hal ini dikarenakan Saham memiliki bursa 

tersendiri yakni Bursa Efek Indonesia yang mempertemukan pihak penjual dan pembeli, 3) 

Tidak memerlukan rekruitmen karyawan seperti yang dibutuhkan dalam usaha konvensional, 

4) Tidak memerlukan perawatan fisik seperti yang diperlukan pada usaha konvensional, 5) 

Tidak perlu membayar pajak selama memilikinya, 6) Nilai saham dapat dipantau dengan 

mudah di media – media cetak maupun visual. 

Pengabdian dalam proposal ini berusaha untuk memberikan pengenalan berupa 

tutorial dan pendampingan kepada masyarakat, dalam hal ini adalah dua kelompok mitra 

yang akan mendapatkan edukasi tentang pasar modal tentang pentingnya berinvestasi 

dibandingkan saving/menabung,  dari teoritis sampai teknis sampai kemudian mereka dapat 

melakukan sendiri transaksi individu di pasar modal yang menguntungkan. Mitra adalah dua 

kelompok Ibu rumah tangga yang memiliki keinginan kuat untuk belajar dan mendapatkan 

pelatihan tentang pasar modal serta memiliki dana yang tidak terpakai, untuk diinvestasikan. 
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Pemilihan mitra dalam pengabdian ini yang semuanya ibu rumah tangga didasarkan pada 

pemikiran bahwa ibu rumah tangga adalah seorang perempuan yang tidak bekerja, sehingga 

memiliki banyak waktu di rumah untuk memonitor pasar. Penelitian yang dilakukan oleh 

Ady (2013) menunjukkan bahwa sebagian besar trader yang ada di perusahaan sekuritas 

adalah ibu rumah tangga yang memiliki banyak waktu luang untuk selalu memonitor 

pergerakan harga pasar. 

1.2.  Permasalahan Mitra 

Permasalahan khusus yang dialami mitra adalah: 

1. Sebagai ibu rumah tangga mereka memiliki banyak waktu luang diantara waktu untuk 

mengurus rumah tangga sendiri, namun mereka dituntut juga untuk secara cerdas 

mengelola keuangan keluarga yang terbatas, dan memanfaatkannya seefisien mungkin.  

2. Persoalan tentang bagaimana memanfaatkan waktu luang diantara mengurus keluarga 

yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan serta bagaimana strategi mengatasi nilai 

uang yang setiap tahun selalu mengalami penurunan harga dibandingkan dengan harga 

barang yang dibeli, sehingga kekayaan yang dimiliki semakin lama semakin habis karena 

tingkat bunga bank seringkali lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi merupakan 

masalah krusial yang memerlukan penanganan segera.  

Untuk itu diperlukan peningkatan wawasan dan keterampilan/keahlian untuk mengelola 

keuangan keluarga secara tepat serta pengenalan akan pentingnya investasi dibandingkan 

menabung. Investasi saham adalah salah satu investasi yang akan memberikan potensi 

keuntungan dengan resiko yang dapat dikontrol. Banyak investor yang melakukan transaksi 

untuk mendapatkan capital gain (Ady, 2009), bukan dari pendapatan deviden (2004), 

sehingga cenderung transaksi pembelian saham bersifat spekulasi. Pengabdian ini juga ingin 

memberikan pencerahan bahwa transaksi saham bukanlah spekulasi seperti halnya pada judi, 

namun pemilihan saham berdasarkan pada pertimbangan yang jelas, baik dari segi 

fundamental, teknikal maupun strategi masuk dan keluar ( beli dan jual) yang menekankan 

kepada kestabilan psikologis. Ady (2014) menunjukkan bahwa kestabilan psikologis adalah 

penentu kesuksesan bertransaksi saham selain pengalaman dan ilmu tentang pasar modal. 

Ady, (2015) menunjukkan bahwa kinerja investasi saham dapat dibedakan berdasarkan usia, 

pendidikan, pengalaman, karakter, gender, budaya dan nilai-nilai yang diyakini oleh investor. 

  Kedua kelompok  mitra mengungkapkan keinginan yang kuat untuk mengetahui dan 

mengenal investasi di pasar modal mengingat nilai tabungan mereka yang meskipun 

meningkat per tahun tetapi tidak sebanding dengan peningkatan harga-harga barang. Mereka 
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sangat antusias untuk berpartisipasi dalam pengabdian ini bahkan jika perlu menjadi 

kelompok binaan yang dilakukan secara berkelanjutan. 

BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

 Jenis luaran yang akan dihasilkan dari pengabdian ini adalah : 

1. Jasa, berupa pelatihan dan pendampingan bagi dua kelompok mitra mengenai 

pengetahuan tentang pasar modal, cara menjadi investor individu, sampai kedua mitra 

dapat mengoperasikan transaksi di pasar modal. 

2. Strategi bertransaksi di pasar modal yang menyesuaikan dengan karakter individu mitra 

dan pengetahuan dan wawasan tentang psikologi investasi 

Pada umumnya, ibu rumah tangga yang tidak bekerja akan menyimpan sebagian uang 

penghasilan yang diberikan suami hanya dengan ditabung. Meskipun uang disimpan di bank 

dalam jangka waktu yang lama, uang tidak akan bertambah secara signifikan. Oleh sebab itu, 

mengingat ibu rumah tangga memiliki banyak waktu di rumah, perubahan perilaku menabung 

uang dengan kegiatan berinvestasi sangat diperlukan. Hal ini tentu saja dapat bermanfaat, 

dikarenakan waktu luang ibu rumah tangga yang cukup banyak dapat dimanfaatkan untuk 

memonitor pasar. 

Adapun target yang diinginkan dari pengabdian ini adalah terbentuknya perubahan 

paradigm masyarakat (mitra) dari saving society menjadi investment society pada masyarakat 

melalui peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan ekonomi keluarga di masa depan 

melalui investasi di Bursa Efek Indonesia dengan ciri-ciri : 

1. Menggunakan sebagian dari tabungan untuk diinvestasikan 

2. Memiliki rekening di Bursa Efek Indonesia melalui perusahaan sekuritas untuk 

memasukkan dana yang diinvestasikan 

3. Dapat melakukan transaksi saham sesuai dengan kebutuhan 

4. Memiliki wawasan yang lebih luas tentang manfaat investasi 

5. Dapat memilih jenis saham yang baik untuk diinvestasikan dalam jangka panjang dan 

jangka pendek. 

No Jenis Luaran Indikator Capaian 

1. Publikasi ilmiah di jurnal/Prosiding1) Draf  

2. Pemakalah dalam pertemuan ilmiah2) Draf  

3. Hak atas kekayaan intelektual (paten, paten sederhana, 

hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk 
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industri, perlindungan varietas tanaman, perlindungan 

topografi sirkuit terpadu)3) 

4. Teknologi tepat guna4) Penerapan 

5. Karya seni/rekayasa sosial, jasa, sistem, produk/barang5)  

6. Buku ajar (ISBN)6) Draf 

7. Publikasi pada media masa (cetak/elektronik)  Tidak ada  

1) Isi dengan belum/tidak ada, draf, submitted, reviewed, atau accepted/published 
2)  Isi dengan belum/tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan 
3) Isi dengan belum/tidak ada, draf, atau terdaftar/granted 
4) Isi dengan belum/tidak ada, produk, atau penerapan 
5) Isi dengan belum/tidak ada, draf, produk atau penerapan 
6) Isi dengan belum/tidak ada, draf, proses editing/sudah terbit 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini didasarkan pada kebutuhan yang  

 

 

Kelebihan waktu luang yang dimiliki oleh mitra yaitu menggunakan waktu luang 

diantara mengurus keluarga dirumah untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan juga 

mengembangkan kekayaan keluarga di masa depan tanpa meninggalkan kewajiban utama 

yaitu mengurus keluarga di rumah. Untuk mengatasi permasalahan mitra, maka kami sebagai 

instruktur merasa bahwa strategi berinvesstasi saham yang dilakukan secara individual di 

Hasil yang dicapai dalam penelitian: 

Adapun target yang diinginkan dari pengabdian ini adalah terbentuknya perubahan 

paradigm masyarakat (mitra) dari saving society menjadi investment society pada 

masyarakat melalui peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan ekonomi keluarga di 

masa depan melalui investasi di Bursa Efek Indonesia dengan ciri-ciri : 

1. Menggunakan sebagian dari tabungan untuk diinvestasikan 

2. Memiliki rekening di Bursa Efek Indonesia melalui perusahaan sekuritas untuk 

memasukkan dana yang diinvestasikan 

3. Dapat melakukan transaksi saham sesuai dengan kebutuhan 

4. Memiliki wawasan yang lebih luas tentang manfaat investasi 

5. Dapat memilih jenis saham yang baik untuk diinvestasikan dalam jangka 

panjang dan jangka pendek. 

Metode yang dipakai 

Tahun I: 1. Metode tutorial dengan 

memberikan pengetahuan secara teoritis 

kepada mitra, 2. Metode tanya jawab 

dengan mitra, 3. Metode pendampingan 

dan pelatihan pasar modal secara teknis 

kepada mitra, 4. Metode simulasi secara 

langsung kepada mitra, 5. Metode 

pendampingan selama mitra bertransaksi 

saham 

Target luaran yang dicapai 

Tahun I: 1. Jasa, berupa pelatihan 

dan pendampingan bagi dua 

kelompok mitra mengenai 

pengetahuan tentang pasar modal, 

cara menjadi investor individu, 

sampai kedua mitra dapat 

mengoperasikan transaksi di pasar 

modal, 2. Strategi bertransaksi di 

pasar modal yang menyesuaikan 

dengan karakter individu mitra dan 

pengetahuan dan wawasan tentang 

psikologi investasi, 3. publikasi 

ilmiah di jurnal, 4. Pemakalah dalam 

pertemuan ilmiah, 5. Teknologi tepat 

guna,  
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rumah akan sangat membantu dalam mengatasi permasalahan mitra. Adapun metode 

pendekatan yang dilakukan oleh kami sebagai instruktur adalah: 

1. Metode Tutorial, yaitu metode pengajaran/perkuliahan untuk memberikan 

pengetahuan secara teoritis kepada mitra tentang : 

a. Pengelolaan keuangan keluarga 

b. Pentingnya berinvestasi untuk masa depan mereka dan meningkatkan nilai 

kekayaan yang dimiliki tanpa takut terkena dampak inflasi 

c. Kondisi Makro yang dapat menyebabkan perubahan harga saham 

d. Kondisi perusahaan yang patut diperhitungkan dalam pemilihan saham 

e. Analisis saham untuk menentukan saham baik dan saham buruk serta 

membedakannya dengan perusahaan dan perusahaan buruk 

f. Analisis Teknikal untuk menentukan kapan masuk dan keluar 

g. Analisis psikologis untuk menentukan ketenangan berinvestasi saham 

2. Metode Tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada mitra untuk 

mengungkapkan permasalahan yang tidak dipahami 

3. Metode pendampingan dan pelatihan pasar modal secara teknis dengan mengenalkan 

berbagai grafik untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan transaksi saham 

4. Metode simulasi untuk secara langsung mitra melakukan latihan bertransaksi saham 

5. Metode pendampingan selama bertransaksi saham 

Adapun prosedur kerja untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan dalam 

pengabdian ini adalah: 

1. Tim pengabdian pada Pada Masyarakat melakukan based line study untuk melihat 

keadaan dan kondisi serta permasalahan yang ada di masyarakat 

2. Tim pengabdian pada Masyarakat membuat proposal pengabdian masyarakat untuk 

diajukan kepada Direktorat jendral pendidikan Tinggi 

3. Jika Tim memenangkan hibah pengabdian pada Masyarakat, maka tim segera 

melakukan koordinasi untuk merencanakan program pengabdian pada masyarakat 

4. Dengan melakukan koordinasi dengan ketua Mitra yang akan mendapatkan 

pengabdian, maka disepakati hari dan lokasi tempat dilaksanakannya pengabdian 

5. Pengabdian berupa tutorial dan pendampingan dilaksanakan selama tujuh bulan 

Dalam pengabdian ini diperlukan partisipasi dari mitra yang berupa: 

1. Masing-masing orang diharapkan memiliki laptop dan modem untuk sarana belajar. 
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2. Masing-masing orang diharapkan memiliki dana minimal lima juta rupiah yang 

merupakan dana menganggur (idle money) untuk sarana belajar investasi dalam Bursa 

Efek Indonesia. 

Luaran yang akan dihasilkan sesuai dengan rencana adalah: 

1. Perubahan paradigma/mindset mitra dari saving society menjadi investment society 

berupa kesediaan mitra untuk berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. 

2. Strategi bertransaksi di pasar modal yang menyesuaikan dengan karakter individu 

mitra 

3. Jasa pendampingan peningkatan keahlian berinvestasi di Bursa Efek Indonesia 
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Gambar 1.  

Model Pendampingan untuk mengubah paradigma saving society menjadi investment 

society melalui peran wanita dalam meningkatkan ekonomi keluarga 

 

 

 

 

 

Masyarakat dominan saving society 

(Sebagian besar kelebihan dana untuk 

tabungan di Bank) 

- Bunga kecil 

- Dana semakin habis terkena 

inflasi 

Melalui pendampingan 

- Keuangan keluarga 

- Peningkatan wawasan 

Investasi 

- Pengenalan Investasi Saham 

di BEI 

- Strategi Berinvestasi 

- Strategi Pemilihan saham  

Masyarakat dominan Investment 

society 

(Sebagian besar kelebihan dana untuk 

investasi untuk meningkatkan 

ekonomi keluarga ) 

- Perekonomian keluarga 

meningkat 

- Investasi lebih besar dari saving 

Wanita Islam 

(Mitra I) 
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BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

  Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) adalah Perguruan Tinggi Swasta yang 

diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU). 

Berawal dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA), kemudian pada tanggal 31 Juli 1981 

ditingkatkan statusnya menjadi Universitas dengan nama Universitas Dr. Soetomo. Pada 

mulanya terdiri dari  3 (tiga) Fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) , Fakultas 

Perikanan (FP) dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Pada tanggal 7 Maret 

1983 Unitomo menambah satu Fakultas lagi yaitu Fakultas Ekonomi (FE), sehingga pada 

tahun akademik 1983/1984 mempunyai 4 (empat) Fakultas. Untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dan sesuai dengan rencana pengembangan, maka pada tahun akademik 

1984/1985 Unitomo membuka lagi tiga fakultas yakni Fakultas Teknik (FT) , Fakultas Sastra 

(FS) dan Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM). Dengan demikian pada tahun akademik 

1984/1985 Unitomo telah memiliki 7 (tujuh) fakultas. Pada tahun akademik 1985/1986 

Unitomo menambah satu fakultas lagi yakni Fakultas Hukum (FH). 

 Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun akademik 2007/2008 kedelapan 

Fakultas  tersebut telah memiliki jenjang studi dengan status seperti yang tertera pada tabel 

berikut ini.   

PERKEMBANGAN UNIVERSITAS DR. SOETOMO HINGGA TAHUN 2014 

No Fakultas Jurusan Program 

Studi 
JJG SK DIKTI SK BAN-PT  

01 Ilmu 

Administrasi 
Administrasi 

Negara 
 

Ilmu 

Administrasi 

Negara 

S-1 1290/D/T/2008 
28-04-08 s/d 18-

05-12 

005/BAN-PT/AK-

X/S1/VI/2006 
15 Juni 2006 s/d 15 Juni 

2011 

B 

Administrasi 

Niaga 
 

Ilmu 

Administrasi 

Niaga 

S-1 1291/D/T/2004 
28-04-08 s/d 18-

05-12 

011/BAN-PT/AK-

X/S1/V/2007 
26 Mei 2007 s/d 26 Mei 

2012 

B 

Sekretari Kesekretariatan D-3 1386/D/T/2007 
08-06-07 s/d 18-

05-12 

007/BAN-PT/AK-

VII/DPL-III/ VIII/2007 
11 Agustus 2007 s/d 11 

Ags 2010 
 

B 

02 Pertanian  Perikanan  Agrobisnis 

Perikanan 
 

S-1 3689/D/T/2003 
13-11-03 s/d 13-
11-07 

053/BAN-PT/AK-

VIII/S1/XII/2004 
07 Mei 2004 s/d 07 Mei 

2009 

B 

Pemanfaatan 

Sbr Daya 

Perikanan 

S-1 798/D/T/2008 
13-03-08 s/d 13-

11-11 
 

053/BAN-PT/AK-

VIII/S1/XII/2004 
07 Mei 2004 s/d 07 Mei 

2009 

B 

Budidaya 

Perairan 
S-1 3388/D/T/2007 

11-11-07 s/d 13-

11-11 

020/BAN-PT/AK-

IX/S1/X/2005 
27 Okt 2005 s/d 27 Okt 

B 
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2010 
 

Teknologi 

Pertanian 
Teknologi 

Pangan 
S-1 3387/D/T/2007 

11-11-07 s/d 13-

11-11 

019/BAN-PT/AK-

X/S1/XII/2006 
08 Des 2006 s/d 08 Des 

2011 
 

B 

03 Keguruan 

dan Ilmu 
Pendidikan 

Pendidikan 

MIPA 
Pendidikan 

Matematika 
S-1 1382/D/T/2007 

08-06-07 s/d 23-
09-11 

016/BAN-PT/AK-

VII/S1/V/2004 
07 Mei 2004 s/d 07 Mei 

2009 

B 

Pend. Bahasa 

& Seni 
Pend. Bahasa 

& Sastra 

Indonesia 

S-1 1385/D/T/2007 
08-06/07 s/d 23-

09-11 

026/BAN-PT/AK-

IX/S1/I/2006 
12 Januari 2006 s/d 12 

Jan 2011 
 

B 

04 Ekonomi Manajemen Manajemen S-1 3390/D/T/2007 
11-10-07 s/d 13-

11-11 

016/BAN-PT/AK-

VII/S1/V/2004 
07 Mei 2004 s/d 07 Mei 

2009 
 

B 

Akuntansi  Akuntansi S-1 3391/D/T/2007 
11-10-07 s/d 13-

11-11 

017/BAN-PT/AK-

X/S1/VIII/2007 
11 Agustus 2007 s/d 11 
Ags 2012 
 

B 

Ekonomi 

Pembangunan 
Ekonomi 

Pembangunan 
S-1 3389/D/T/2007 

11-10-07 s/d 13-

11-11 

019/BAN-PT/AK-

X/S1/VIII/2007 
25 Agustus 2007 s/d 25 

Ags 2012 
 

C 

05 Teknik Teknik Sipil Teknik Sipil S-1 3386/D/T/2007 
11-10-07 s/d 13-

11-11 

021/BAN-PT/AK-

VII/S1/VI/2004 
17 Juni 2004 s/d 17 Juni 

2009 
 

B 

  Teknik 

Informatika 
Teknik 

Informatika 
S-1 1420/D/T/2006 

19-04-06 s/d 19-

04-10 

022/BAN-PT/AK-

IX/S1/XII/2005 
08 Desember 2005 s/d 

08 Des 2008 
 

C 

06 Sastra Sastra Inggris Sastra Inggris S-1 1384/D/T/2007 
08-06-07 s/d 14-

08-11 

016/BAN-PT/AK-

VII/S1/V/2004 
07 Mei 2004 s/d 07 Mei 

2008 
 

B 

Sastra Jepang Sastra Jepang S-1 1384/D/T/2007 
08-06-07 s/d 14-

08-11 
 

- 
 

- 

07 Ilmu 

Komunikasi 
Ilmu 

Jurnalistik 
Ilmu 

Jurnalistik 
S-1 3393/D/T/2007 

11-10-07 s/d 13-

11-11 

022/BAN-PT/AK-

VIII/S1/V/2004 
11 Ags 2004 s/d 11 Ags 

2009 
 

B 

Hubungan 

Masyarakat 
Hubungan 

Masyarakat 
S-1 3393/D/T/2007 

11-10-07 s/d 13-
11-11 

011/BAN-PT/AK-

X/S1/V/2007 
26 Mei 2007 s/d 26 Mei 

B 



13 
 

2012 
 

08 Hukum  Ilmu Hukum S-1 1383/D/T/2007 
08-06-07 s/d 23-

09-11 

023/BAN-PT/AK-

VII/S1/VII/2004 
18 Juli 2004 s/d 18 Juli 

2009 
 

B 

09 Pasca 

Sarjana 
 Magister Ilmu 

Manajemen 
S-1 1381/D/T/2007 

08-06-07 s/d 29-
06-10 

- 
 

B 

 Magister Ilmu 

Komunikasi 
S-2 
S-2 

2560/D/T/2007 
24-08-07 s/d 29-

06-10 

- 
 

B 

 Ilmu 

Administrasi 
S-2   B 

 Ilmu 

Pendidikan 
S-2    

 Ilmu Hukum S-2    
      

 

Melalui perjalanannya yang berliku sampai saat ini Universitas Dr. Soetomo masih 

tercatat memiliki status Perguruan Tinggi Swasta Madya, sehingga fasilitas kucuran dana dari 

hibah Dikti juga masih terbatas. Dalam rangka untuk memperbaiki status perguruan tinggi 

tersebut dan menjadi universitas yang memiliki manfaat yang semakin luas bagi masyarakat, 

maka perbaikan di segala bidang terus dilakukan dan diupayakan. 

 Bidang Pengabdian Pada Masyarakat pada Universitas Dr. soetomo menjadi salah 

satu bidang yang terus mendapatkan perhatian dari lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat selain bidang penelitian sendiri. Adapun beberapa kinerja kegiatan pengabdian 

kepada Masyarakat yang sudah dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat Universitas Dr. Soetomo adalah: 

1. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata regular yang setiap tahun dilaksanakan. Untuk tahun 

2013 kemarin, KKN universitas Dr. Soetomo merupakan KKN tematik pertama di 

Indonesia yang bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan 

daerah. Kegiatan KKN ini mengkhususkan diri pada daerah terdampak bencana dan 

tema utamanya adalah melakukan sosialisasi mengenai penanggulangan bencana, 

evakuasi pasca bencana, strategi tanggap bencana berbasis kearifan lokal, serta 

pemulihan pasca bencana. 

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Dr. Soetomo memiliki Pusat Studi 

Penanggulangan Bencana yang selalu merepon setiap bencana alam yang terjadi, 

seperti letusan Gunung kelud, maka Pusat Studi ini melakukan aksi kepedulian 
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dengan datang langsung ke lokasi aktif memberikan sumbangan, baik pemikiran, 

materi, ide dalam menanggulangi pasca bencana tersebut. 

3. Para dosen yang melakukan kegiatan pengabdian di lingkungan masing-masing. 

Universitas Dr. soetomo telah meningkatkan dana untuk kegiatan penelitian dan 

pengabdian di lingkungan dosen sebasar 100% dibandingkan tahun sebelumnya, 

sehingga membuat kegiatan penelitian dan pengabdian di lingkungan universitas  ini 

semakin semarak. 

4. Untuk kegiatan pengiriman proposal PPM (Pengabdian pada masyarakat) di 

lingkungan Unitomo belum membudaya sehingga dari tahun ke tahun jumlah kegiatan 

PPM yang terorganisir dengan unit kerja LPPM masih sangat sedikit.  Namun sejak  

tahun 2012  terkirim 4 proposal PPM kelompok kegiatan IbM yang diajukan dengan 

pembiayaan dari DP2M).  Tahun 2013 terdapat 4 proposal yang mendapatkan dana 

hibah IbM dari DP2M.   

Untuk pengabdian ini, jenis kepakaran yang diperlukan dalam menyelesaikan seluruh 

persoalan atau kebutuhan mitra adalah: 

Pakar ilmu di bidang investasi dan strategi bertransaksi saham di pasar modal Indonesia. 

Pakar dalam hal ini adalah Dr. Sri Utami Ady, SE., MM, yang merupakan praktisi /investor 

di Bursa Efek Indonesia, melakukan penelitian konsisten di bidang pasar modal Indonesia 

sejak S2 (pascasarjana) sampai dengan S3 (program doktor) dan aktif menulis di berbagai 

jurnal Nasional dan Internasional, pemerhati pasar modal. Konsultan keuangan dan pasar 

modal. 
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BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

5.1. Hasil Kegiatan 

 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah  dilakukan sesuai jadwal yang telah 

ditentukan dengan hasil sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil observasi dan pengabdian masyarakat yang dilakukan, Masyarakat di 

lingkungan setempat merupakan masyarakat yang dominan saving society (Sebagian besar 

kelebihan dana untuk tabungan di Bank). Sebagian besar cara masyarakat menyimpan 

dana yang dimiliki disimpan di bank yang memiliki kekurangan, yaitu 

a. Bunga kecil 

b. Biaya administrasi yang harus dibayarkan berkala 

c. Dana semakin habis terkena inflasi 

sehingga setelah beberapa tahun banyak diantara para ibu yang mengelih karena dana 

yang mereka miliki tidak berkembang, malah justru berkurang. Apalagi jika dibandingkan 

dengan daya beli yang berkurang selama beberapa tahun karena adanya inflasi, 

menyebabkan dana semakin tidak berarti.  

2. Penyampaian materi mengenai pengenalan pasar modal dan pentingnya pengelolaan dana 

untuk kepentingan di masa depan. Pentingnya ilmu tentang pengelolaan dana untuk investasi 

perlu dikenalkan. Di sisni pemateri menyampaikan keuntungan dan kemungkinan risiko 

investasi dan bagaimana mengelola risiko. Materi disampaikan dengan cara diskusi tutorial 

dan simulasi untuk pengenalan system  

3. dilanjutkan dengan tutorial untuk mempraktekkan cara menganalisis dan pemilihan saham 

dengan mengontrol risiko. Pengenalan metode analisis fundamental dan analisis teknikal 

untuk menentukan kapan kita harus melalkikan pembelian dan penjualan saham. 

4. Metode simulasi diberikan untuk Analisa topdown dan bottom up. Simulasi artinya 

proses meniru dari sesuatu yang sifatnya nyata beserta keadaan di sekelilingnya atau 

istilahnya state of affairs. Dengan melakukan simulasi, baik itu pada trading saham 

atau lainnye seperti uji kendaraan, maka diharapkan orang tersebut bisa merasakan 

seakan berada di kondisinya aslinya. Tujuannya tentu untuk mempersiapkan diri bagi 

orang yang melakukan simulasi jika sudah berada pada kondisi sebenarnya di 

lapangan. 
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Demikian halnya dalam saham, simulasi ini dilakukan dengan tujuan untuk membawa 

calan investor dalam keadaan seakan sedang melakukan transaksi sesungguhnya di 

pasar saham. Pengalaman awal bertransaksi inilah yang nantinya jadi modal bagi 

investor dalam melakukan investasi mandiri, baik itu membeli, menjual atau pun 

menganalisa saham yang akan dibeli.  

Berdasarkan hasil pendampingan, para peserta sangat antusias untk mengikuti 

jalannya acara sampai selesai. Namun diperlukan berbagai latihan untuk dapat 

memiliki keahlian untuk investasi/trading saham. Berdasarkan hasil pengabdian ini 

juga para peserta menyadari akan pentingnya merubah mindset dan pemahaman 

seseorang dari saving menuju investasi untuk masa depan yang lebih baik.  

 

5.2. Luaran Yang dicapai 

Luaran yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat sampai pada tahap ini 

adalah akan disusun draf publikasi ilmiah untuk nantinya akan disubmit ke jurnal pengabdian 

masyarakat dengan tujuan agar  informasi terkait kegiatan pendampingan dapat disebar 

luaskan sehingga berguna bagi pihak lain atau menginspirasi lebih banyak orang untuk lebih 

berperan serta dalam membangun masyarakat Indonesia melalui kegiatan pengabdian.  
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BAB. VI 

 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1. Kesimpulan 

 

Dari pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Para peserta pengabdian sudah dapat mememahami dalam rangka perlunya perubahan 

mindset dan wawasan saving society versus investment society. 

2. Para peserta pengabdian sudah dapat melakukan Analisa findamental dan Analisa 

teknikal untuk identifikasi terhadap saham-saham perusahaan yang layak untuk 

dikoleksi sebagai investasi. 

6.2. Saran 

 

Saran yang dapat disampaikan adalah : 

Dengan telah berhasil dilakukannya pelatihan dan pendampingan tentang pentingnya 

perubahan mindset dari saving society menuju investment society beserta pengenalan 

cara melakukan analisis fundamental dan teknikal, maka diharapkan informasi yang 

dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan 

pengelolaan dana terutama bagi para ibu yang menjadi pengelola keuangan rumah 

tangga. 
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B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan Tinggi Universitas 

Jember, Jember 

Universitas 

Brawijaya Malang 

Universitas 

Brawijaya Malang 

 Bidang Ilmu Ilmu Ekonomi & 

Studi 

pembangunan 

Manajemen 

Keuangan  

Manajemen 

Keuangan 

Tahun Masuk-Lulus 1989 - 1993 1998 – 2000 2009 – 2013 

Judul 

Skripsi/Tesis/Disertasi 

Pengaruh Produk 

Domestik 

Regional Bruto 

terhadap Hasil 

Sektor Industri 

Kodya Dati II 

Pasuruan 

Analisis Variabel-

variabel yang 

berpengaruh 

terhadap Spread 

Harga Saham pada 

Industri 

Manufaktur di 

Bursa Efek Jakarta 

Perilaku Pembelian 

dan Penjualan 

Saham (Studi 

Fenomenologi pada 

Perilaku Investor di 

Surabaya) 

Nama 

Pembimbing/Promotor 

Drs.Liakip, SU, 

Drs. J. Sugiarto, 

SU 

Dr. Harry Susanto, 

SU, Drs. Ubud 

Salim, MA 

Prof.Dr. Made 

Sudarma, SE, MM, 

Ak. 

Prof. Dr. Ubud 

Salim, MA 

Dr. Siti Aisjah, SE, 

MS 

 

 

C. Pengalaman Penelitan Dalam 10 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber Jml (Juta Rp) 

1. 2019 Eksplorasi Perilaku 

Overconvidence Dan Cognitive 

Dissonance  

Pada Investor Di Bursa Efek 

Indonesia 

Ristekdikti 217 

2. 2018 Eksplorasi Perilaku 

Overconvidence Dan Cognitive 

Ristekdikti 130 
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Dissonance  

Pada Investor Di Bursa Efek 

Indonesia 

3. 2017 Eksplorasi tingkat efisiensi pasar 

modal Indonesia, Studi kasus                                                   

di Bursa Efek Indonesia 

Unitomo 3 

4. 2016 Penyusunan Masterplan Pendidikan 

Kabupaten Magetan Tahun 2016-

2025 

BPPD Kab 

Magetan 

180 

5. 2015 Eksplorasi Variabel-variabel 

Pembentuk Perilaku Berinvestasi 

Berbasis Nilai-nilai dan Budaya di 

Bursa Efek Indonesia (Studi Pada 

Perilaku Investor di Surabaya) 

DIKTI 

(Hibah Bersaing) 

60 

6. 2014 Eksplorasi Variabel-variabel 

Pembentuk Perilaku Berinvestasi 

Berbasis Nilai-nilai dan Budaya di 

Bursa Efek Indonesia (Studi Pada 

Perilaku Investor di Surabaya) 

DIKTI 

(Hibah Bersaing) 

50 

7.  2013 Studi Fenomenologi Perilaku 

Investor dalam Berinvestasi di 

Bursa Efek Indonesia) 

DIKTI 

(Hibah Doktor) 

42,5 

8. 2009 Spread Harga Saham dan Variabel-

variabel yang Mempengaruhinya 

DIKTI 

(Hibah Dosen 

Pemula) 

10 

9. 2007 Analisis Kepuasan Konsumen 

Terhadap Kualitas Layanan Pada 

Rumah Sakit Umum Se Jawa Timur 

DIKTI 

(Hibah Dosen 

Pemula) 

10 

10. 2007 Analisis Pengaruh marketing Mix 

Terhadap Peningkatan Volume 

Penjualan (Studi Kasus pada PT. 

Harmoni Dinamik Surabaya) 

Mandiri 7 
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D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber Jml (Juta 

Rp) 

1. 2013 Instruktur dalam Workshop dan 

Pelatihan Kewirausahaan  untuk 

PKL dan Mahasiswa  

Menkop & 

UMKM 

50 

2. 2014 Mengubah Paradigma Saving 

Sociaty menjadi Investment 

Society 

Mandiri 5 

3. 2017 Penyuluhan tentang Keuangan 

Keluarga di Primer Koperasi 

STKIP PGRI Bangkalan` 

Mandiri 2 

4. 2017 Memberikan Materi Pelatihan 

dengan tema Praktisi produktivitas 

Mandiri 2 

5. 2018 Memberi Pelatihan Penghitungan 

Laba/Rugi pada UMKM Produsen 

Keripik Pisang Desa Wonosari 

Kecamatan Tutur Kabupaten 

Pasuruan 

Mandiri 2 

 

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir 

 

No. Judul Artikel 

Ilmiah 

Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun 

1.  E-Money As 

A Payment 

System Tool 

In Flazz Bca 

Card Users In 

Surabaya 

 

Ekspektra: Jurnal 

Bisnis dan 

Manajemen 

Volume 3, Nomor 1, Hal. 69-85, e-ISSN: 

2549-3604, p-ISSN: 2549-6972 

https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/manaj

emen/article/view/1519/758 

 

2. Market 

Anomalies Of 

Lq 45 

Companies 

Stock Return 

Ekspektra: Jurnal 

Bisnis dan 

Manajemen 

Vol. 2 No.2 Agustus 2018, pp. 103-120, e-

ISSN: 2549-3604, p-ISSN: 2549-6972 

https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/man

https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/manajemen/article/view/1519/758
https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/manajemen/article/view/1519/758
https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/manajemen/article/view/414
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Listed On The 

Indonesia 

Stock 

Exchange 

 

ajemen/article/view/414 

3 Security 

Application 

using Data 

Encryption 

Standard 

Algorithm 

Journal of Advanced 

Research in Dynamical 

& Control Systems 

Vol. 10. No. 7 Tahun 2018, pp. 1879-1882 

http://www.jardcs.org/archives-

special.php?year=2018&issue=07-

Special%20Issue&page=22   

 

4 Holographic 

Reflection 

Penglipuran 

Village Bali 

International 

Journal of 

Engineering & 

Technology 

Vol. 7 issue 2.14 tahun 2018. Pp. 216-219 

https://www.sciencepubco.com/index.php/ije

t/article/view/14678  

5 Kualitas 

Produk 

Sebagai 

Variabel 

Pemicu Utama 

Keputusan 

Pembelian 

Susu Formula 

Sgm Eksplore 

Di Kota 

Surabaya 

Ekspektra: Jurnal 

Bisnis dan 

Manajemen 

 

 Vol. 2. No.1, Pebruari 2018, pp. 29-43, e-

ISSN: 2549-3604, p-ISSN: 2549-6972 

https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/man

ajemen/article/view/722  

6. Cognitive and 

Psychologys 

Bias Behavior on 

the Investment 

Decicion Making 

 

 Journal of 

Economics and 

Behavioral Studies 

Vol. 10, No. 1, pp. 86-100, February 2018, 

ISSN: 2220-6140 

https://ifrnd.org/journal/index.php/jebs/articl

e/view/2092/1585  

7. Analisis 

Fundamental, 

Suku bunga dan 

Overconfidence 

terhadap 

Pengambilan 

keputusan 

Investasi pada 

Investor di 

Surabaya 

Ekspektra: Jurnal 

Bisnis dan 

Manajemen 

Vol. 1 No. 2 Agustus 2017, pp. 103-123, e-

ISSN: 2549-3604, p-ISSN: 2549-6972 

http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/mana

jemen/article/view/338/216  

https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/manajemen/article/view/414
http://www.jardcs.org/archives-special.php?year=2018&issue=07-Special%20Issue&page=22
http://www.jardcs.org/archives-special.php?year=2018&issue=07-Special%20Issue&page=22
http://www.jardcs.org/archives-special.php?year=2018&issue=07-Special%20Issue&page=22
https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/14678
https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/14678
https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/manajemen/article/view/722
https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/manajemen/article/view/722
https://ifrnd.org/journal/index.php/jebs/article/view/2092/1585
https://ifrnd.org/journal/index.php/jebs/article/view/2092/1585
http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/manajemen/article/view/338/216
http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/manajemen/article/view/338/216
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8. Eksplorasi 

tingkat efisiensi 

pasar modal 

Indonesia, Studi 

kasus                                                   

di Bursa Efek 

Indonesia 

Ekspektra: Jurnal 

Bisnis dan 

Manajemen 

Vol. 1 No. 2 Agustus 2017, pp. 103-123, e-

ISSN: 2549-3604, p-ISSN: 2549-6972 

http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/mana

jemen/article/view/184/214  

9. Psychology’s 

Factors of Stock 

Buying and 

Selling Behavior 

in Indonesian 

Stock Exchange 

(Phenomenology 

Study of Investor 

Behavior in 

Surabaya) 

IOSR 

(International 

Organization of 

Scientific 

Research) Journal 

of Business and 

Management 

Vol. 7 No. 3/pp. 11-22, January-February 

2013, ISSN: 2278-487X 

http://www.iosrjournals.org/iosr-

jbm/papers/Vol7-

issue3/C0731122.pdf?id=5280  

 

DOI: 10.9790/478X-0731122 

10. Varian Return, 

Variabel yang 

paling 

berpengaruh 

terhadap spread 

harga saham 

JOURNAL: 

Majalah Ilmiah 

Fakultas Ekonomi 

Unitomo 

Vol. XVI No.1/pp.48-60, Desember 2011, 

ISSN:0854-4883 

11 Analisis Variabel 

Yang 

Berpengaruh 

Terhadap Spread 

Harga Saham 

pada Industri 

Manufaktur di 

Bursa Efek 

Jakarta 

WACANA: Jurnal 

Sosial dan 

Humaniora 

Vol. 13 No. 2/pp.227-243, April 2010, 

ISSN:1411-0199 

http://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/ 

article/view/167 

12 Kecakapan 

Petugas, Faktor 

Terbesar 

Kepuasan 

Konsumen 

Terhadap 

Kualitas Layanan 

Rumah Sakit 

Umum di Jawa 

JAMBSP: Jurnal 

akuntansi,Manaje

men Bisnis dan 

Sektor Publik 

Vol. V No. 1/pp. 85-104, Oktober 2008, 

ISSN: 1829-9857 

http://repository.unitomo.ac.id/227/  

http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/manajemen/article/view/184/214
http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/manajemen/article/view/184/214
http://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Vol7-issue3/C0731122.pdf?id=5280
http://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Vol7-issue3/C0731122.pdf?id=5280
http://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Vol7-issue3/C0731122.pdf?id=5280
http://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/
http://repository.unitomo.ac.id/227/
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Timur 

13 Iklan, Faktor 

terpenting dalam 

Pengambilan 

Keputusan 

Pembelian Sabun 

Mandi Lux. 

JOURNAL: 

Majalah Ilmiah 

Fakultas Ekonomi 

Unitomo 

Vol. XI No.2/ pp. 59-80, Juni 2008, ISSN: 

0854-4883 

14 Posisi Kanker 

Korupsi Dalam 

Ekonomi 

Indonesia (Suatu 

Tinjauan Sumber 

Daya Manusia 

Perspektif 

Makro) 

JOURNAL: 

Majalah Ilmiah 

Fakultas Ekonomi 

Unitomo 

Vol. V No.2/ pp. 15-25,Juni 2005 ISSN: 

0854-4883 

15 Analisis 

Variabel-variabel 

yang 

berpengaruh 

Terhadap Spread 

Harga Saham 

Pada Industri 

Manufaktur Di 

Bursa Efek 

Jakarta 

JOURNAL: 

Majalah Ilmiah 

Fakultas Ekonomi 

Unitomo 

Vol IV No. 2/Hal 36-55, Juni 2004, ISSN: 

0854-4883 

16 Analisis Dimensi 

Kualitas Layanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Berdasarkan 

Persepsi Pasien 

Pada Rumah 

Sakit 

Muhammadiyah 

Jawa Timur 

JOURNAL: 

Majalah Ilmiah 

Fakultas Ekonomi 

Unitomo 

Vol III No. 2/Hal 1-23, Juni 2003, ISSN: 

0854-4883 

 

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Nama Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan tempat 
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1. 6 th International 

Conference of 

Islamic Economics 

& Business 2018 

Trading Activity Against 

Political Event (Even 

Study of Demonstration 

212 Peaceful Action) 

Tanggal 22 September 2018 di UIN 

Mulana Malik Ibrahim, Malang 

2. The 1 st 

International 

Conference on 

Intelectuals’Global 

Responsibility 

2017 

Moral Values Behind 

Psychological Stability, 

Key Success of Investment 

(Study of The Indonesian 

Stock Exchange Investor 

Behavior) 

Tanggal 24-25 Nopember 2017 di 

Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo 

3. International 

Conference and 

Call for Paper, 

Acceleration of 

Scientific 

Knowledge 

Development in the 

Era of Asean 

Economic 

Community 

Cognitive And 

Psychological Bias On 

The Investment Decision 

Making Behavior 

Tanggal 10 -11 Nopember 2016 

Aula Lt. 5 Ged. F, Universitas Dr. 

Soetomo 

4. Simposium Riset 

Ekonomi VI 

Tahun 2014 

Nilai-nilai Dibalik 

Kestabilan Psikologis, 

Kunci Sukses Berinvestasi 

(Studi Pada Perilaku 

Investor di Surabaya) 

Tanggal 28 agustus 2014 di STIE 

Perbanas Surabaya 

http://repository.unitomo.ac.id/49/1/ 

Simrek%20VI-lengkap.pdf  

5. Pelatihan 

Peningkatan Mutu 

Dosen dalam 

Menyusun 

Proposal Penelitian 

Values Behind 

Psychological Stability, 

Key Success of Investment 

(Study in Indonesian Stock 

Exchange Investor 

Behavior) 

05 s.d. 06 Juli 2014 

Di Hotel Garden Palace 

6. Seminar Nasional 

dalam Rangka 

Kegiatan Research 

Month Tahun 2013 

Studi Fenomenologi 

Perilaku Investor Dalam 

Berinvestasi di Bursa efek 

Indonesia 

Tanggal 10-11 Desember 2013 di 

UPN Veteran Jatim 

7. Seminar Hasil 

Penelitian Dosen 

Muda dan Studi 

Kajian Wanita 

Spread Harga Saham dan 

Variabel-variabel yang 

Memengaruhinya (Studi 

kasus pada Perusahaan 

Tanggal 15 – 16 Desember 2009 di 

Hotel Pelangi Malang 

http://repository.unitomo.ac.id/49/1/
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tahun 2009 manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia) 

8. Pelatihan Penulisan 

Artikel Ilmiah 

Kecakapan Petugas, 

Faktor Terbesar Kepuasan 

Konsumen Terhadap 

Kualitas Layanan Rumah 

Sakit Umum di Jawa 

Timur 

Tanggal 3-6 Juli 2008 di Hotel 

Weta Surabaya 

9. Seminar Hasil 

Penelitian Dosen 

Muda dan Studi 

Kajian Wanita 

tahun 2007 

Analisis Kepuasan 

Konsumen Terhadap 

Kualitas Layanan Pada 

Rumah Sakit Umum Se 

Jawa Timur 

Tanggal 11-12 Nopember 2007 di 

Universitas Dr. Soetomo Surabaya 

 

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun Jumlah 

Halaman 

Penerbit 

1. Manajemen Psikologi 

dalam Investasi 

Saham (Kajian 

Fenomenologi dalam 

Sentuhan Behavioral 

Finance 

2015 200 Andi, Yogyakarta 

https://books.google.co.id/books? 

isbn=9792923861  

 

H. Perolehan HKI / Hak Cipta Dalam 5-10 Tahun Terakhir 

No. Judul/Tema HKI  Tahun Jenis 

1. Manajemen Psikologi dalam Investasi 

Saham (Kajian Fenomenologi dalam 

Sentuhan Behavioral Finance 

2015 Hibah Buku Ajar 

2. Manajemen Psikologi dalam Investasi 

Saham (Kajian Fenomenologi dalam 

Sentuhan Behavioral Finance 

2017 Hak Cipta 

Terdaftar 

 

I. Pengalaman Kerja dan Organisasi 

 No. Pengalaman Kerja/ Organisasi Tahun 

1. Dosen Tetap Universitas Dr. Soetomo Surabaya  
 

1994 - Sekarang  
 

 

https://books.google.co.id/books
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Lampiran 2. Gambaran Ipteks yang ditransfer kepada kedua mitra 

Gambaran Ipteks yang akan ditransfer kepada kedua mitra adalah: 

1. Perubahan Paradigma saving society menjadi investment society. Pentingnya 

perubahan paradigm ini adalah untuk menyadarkan kepada masyarakat akan 

pentingnya berinvestasi untuk mengembangkan kekayaan di masa depan daripada 

menabung, karena pada dasarnya tabungan tidak akan dapat menghindari tingkat inflasi 

yang semakin tinggi, karena pada umumnya tingkat bunga bank tidak lebih tinggi dari 

inflasi, sehingga dengan paradigm menabung saja, maka nilai kekayaan masyarakat 

akan berkurang dan tidak dapat mengikuti perkembangan harga barang. Dengan 

berinvestasi, maka diharapkan nilai kekayaan mitra di masa depan dapat meningkat 

melebihi tingkat inflasi sehingga meningkatkan kesejahteraan mitra di masa depan 

2. Mentransfer skill/kemampuan untuk mandiri dalam berinvestasi saham di Bursa Efek 

Indonesia, sebagai salah satu bentuk Investasi yang dapat meningkatkan kekayaan 

mitra dengan resiko yang terkendali. 

No Jenis Ipteks yang 

Akan Ditransfer 

kepada Mitra 

Deskripsi Ipteks 

1 Tahap Perencanaan a. Mengeskplorasi wawasan dan mindset dari peserta 

tentang menabung dan investasi. Hasil eksplorasi ini 

akan dijadikan dasar dalam menyusun format materi 

pendampingan dan tutorial dalam pengenalan investasi 

dan pasar modal . 

b. Menyusun format cara melakukan analisis fundamental 

dan analisis teknikal pada berbagai kondisi ekonomi 

makro. 

c. Melakukan koordinasi dengan tim pendamping untuk 

membatu pendampingan dan pelatihan tutorial materi 

investasi. 

d. Melakukan koordinasi dengan mitra terkait konfirmasi 

jadwal dan lokasi  pelaksanaan pendampingan.  
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e. Pengadaan materi format tutorial untuk materi 

pendampingan Analisa fundamental dan Analisa 

teknikal dalam rangka pengenalan bursa 

2 Tahap Pelaksanaan a. Sesi pertama pendampingan fokus pada memberikan 

pemahaman kepada peserta tentang perbedaan 

pengertian menabung/ saving dan investasi/investment.  

b. Sesi ke dua pendampingan fokus pada penjelasan kondisi 

ekonomi makro baik nasional maupun internasional dan 

efeknya pada pasar keuangan/pasar modal.  

c. Sesi ke tiga pendampingan fokus pada aktifitas telaah 

industry dan laporan keuangan perusahaan untuk 

menganalisis saham-saham yang layak untuk dikoleksi 

b. Sesi ke empat pendampingan focus pada aktifitas Analisa 

teknikal, grafik dan chart untuk melihat trend harga 

saham historis dan penentuan waktu beli serta 

pengenalan/simulasi system  

3 Tahap Evaluasi a. pada tahap evaluasi ini tim pengabdi bersama mitra akan 

melakukan evaluasi bersama apakah kegiatan 

pendampingan yang telah dilakukan sudah dapat 

membantu meningkatkan pemahaman dan kemampuan 

peserta dengan tahap-tahap sebagai berikut : 

a. Tim pengabdi mengevaluasi capaian yang berhasil 

diselesaikan oleh pengurus koperasi/mitra dengan cara 

menilai pemahaman peserta akan perbedaan menabung 

dan investasi.  

b. Tim pengabdi memberikan contoh kasus saham sebuah 

perusahaan dan menganalisa dan membahasnya.  

c. Jika dari peserta masih terdapat kekurang faharnan akan 

materi yang bibimbingkan tim pengabdi akan memberikan 

masukan dan bimbingan lebih intensif hingga mitra benar 

benar dapat melakukan Analisa dan pemilihan saham secara 

mandiri. 
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Lampiran 3. Peta Lokasi Wilayah mitra  
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