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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Investasi di Pasar Modal Indonesia 

Secara historis, pasar modal dan aktivitas investasi sudah ada sejak lama. 

Meskipun sudah ada sejak lama, tepatnya tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan 

dari pasar modal tidak berjalan sesuai yang diekspektasikan, bahkan sempat tidak 

beroperasional sekitar tahun 1977. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor luar seperti 

perang dunia, perpindahan kekuasaan dan berbagai kondisi sehingga menyebabkan 

berhentinya operasi bursa efek Indonesia. Pada tahun 1977 – 1987, perdagangan bursa 

efek mulai diaktifkan kembali, dan mengalami perkembangan dan pertumbuhan. 

Tetapi berdasarkan data yang disajikan di ksei.co.id pertumbuhan jumlah single 

investor identification yang terdaftar pada bursa efek Indonesia mencapai 1.025.414 

(Juli, 2017) dan pertumbuhan dapat dilihat pada gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Pertumbuhan Single Investor Identification  2012 – Juli 2017 

Sumber: ksei.co.id (2017) 
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Secara komposisi, sebagian besar investor pasar modal Indonesia merupakan 

investor perorangan lokal sebesar 96% (ksei.co.id). Penyebarannya dapat dilihat pada 

gambar 4.2 dengan jumlah terbesar diwakili di daerah Jawa (77.15%) dan terendah di 

daerah Maluku dan Papua (0.79%). 

 

 

Gambar 4.2 Penyebaran Investor Domestik 

Sumber: ksei.co.id (2017) 

 Pada tahun 2016, BEI sudah membangunkan dan melakukan upaya-upaya 

untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi investor dan pelaku pasar dengan 

tujuan untuk meningkatkan jumlah investor, khususnya investor lokal. Komposisi 

kepemilikan saham dapat dilihat pada gambar 4.3.  
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Gambar 4.3 Komposisi Kepemilikan Saham 

Sumber: ksei.co.id (2017) 

 Dapat dilihat dari data resmi yang disajikan oleh KSEI (2017), bahwa 

partisipasi dari investor lokal masih relative sedikit dibandingkan investor asing. Hal 

ini menandakan bahwa perilaku investor lokal terhadap pasar modal Indonesia masih 

belum cukup. Hal ini juga mendasari penulis untuk melakukan penelitian mengenai 

faktor yang memengaruhi perilaku seperti intensi mahasiswa dan non-mahasiswa untuk 

berinvestasi pada pasar modal Indonesia. 

 

4.2 Pelaksanaan Pre-test 

Penulis mendistribusikan survey kepada 30 responden terlebih dahulu untuk 

melakukan pre-test. Menurut Hilton (2017), pre-test adalah metode untuk memeriksa 

dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut berkeja sesuai dengan tujuan dan dimengerti 

oleh individu-individu yang akan meresponnya. Bagaimanapun, tujuan dari 

pelaksanaan pre-test adalah untuk menguji reliabilitas dan validitas dari pertanyaan 

yang menggambarkan indikator dari variabel-variabel penelitian. Dimana menurut 

Heale & Twycross (2015) validitas didefinisikan sebagai sejauh mana suatu konsep 

diukur secara akurat dalam studi kuantitatif sedangkan reliabilitas terkait dengan 

konsistensi sebuah ukuran/ pengukur. Melalui metode pre-test, penulis dapat 
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mengetahui pertanyaan yang mana yang sesuai dan tidak sesuai untuk dilanjut sebarkan 

kepada responden. 

4.2.1 Uji Reliabilitas dalam Pre-test 

Untuk menguji reliabilitas, digunakan nilai composite reliability yaitu 0,7 untuk 

menunjukkan bahwa semua variabel indikator mengukur fenomena yang sama dan 

oleh karena itu kemungkinan tidak akan menjadi ukuran valid dari konstruk (Hair dkk., 

2017). Tidak seperti cronbach’s aplha, composite reliability tidak berasumsi bahwa 

semua indikator sama-sama dapat diandalkan (equally reliable), membuatnya lebih 

cocok untuk SEM-PLS yang memprioritaskan indikator sesuai dengan reliabilitas 

dalam estimasi model (Hair dkk., 2011). 

Tabel 4.1 Hasil Uji Reliabilitas dalam pre-test 

Variabel Composite Reliability 

Kepercayaan 0,834 

Persepsi Risiko 0,786 

Intensi Berinvestasi 0,798 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 Berdasarkan data pada tabel 4.1, dapat dilihat bahwa variabel-variabel 

penelitian memiliki nilai diatas 0,7. Demikian, dapat penulis katakana bahwa variabel-

variabel penelitian kepercayaan, persepsi risiko dan intensi berinvestasi adalah 

reliable.  

 

4.2.2 Uji Validitas dalam pre-test 

Dalam menguji validitas, Hair dkk. (2011) mengatkan bahwa penilaian validitas 

model berfokus pada validitas konvergen dan diskriminan. Untuk mengukur validitas 

konvergen, dibutuhkan nilai average variance extracted (AVE) untuk 

mengindikasikan derajat validitas konvergen yang cukup (Hair dkk., 2011). 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas dalam pre-test 

Variabel Average Variance Extracted (AVE) 

Kepercayaan 0,520 

Persepsi Risiko 0,552 

Intensi Berinvestasi 0,579 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 Berdasarkan data pada tabel 4.2, dapat dilihat bahwa variabel-variabel 

penelitian memiliki nilai diatas 0,5. Demikian, dapat penulis katakana bahwa variabel-

variabel penelitian kepercayaan, persepsi risiko dan intensi berinvestasi adalah valid. 

Penulis menemukan bahwa menurut Hair dkk. (2017) selain menghapus 

indikator dengan outer loadings di bawah 0,7, penulis juga harus memeriksa efek 

penghapusan item pada composite reliability, serta validitas pada konstruk. Umumnya, 

indikator dengan outer loadings di antara 0,4 dan 0,7 akan dipertimbangkan untuk 

dihilangkan dari skala hanya ketika menghapus indikator mengarah ke peningkatan 

composite reliability (atau average variance extract) di atas nilai batas yang 

disarankan. Pertimbangan lain tentang menghapus indikator adalah sejauh mana 

penghapusannya memengaruhi validitas konten. Indikator dengan outer loadings yang 

sangat rendah (di bawah 0,4) harus, bagaimanapun, selalu dihilangkan dari konstruk. 

Berdasarkan uji reliabilitas dan validitas untuk pre-test yang digambarkan pada 

tabel 4.3, dapat dikatakan bahwa pernyataan no. 4 pada variabel kepercayaan (K4) akan 

dihapus dari kuesioner dan indikator lain dalam pertanyaan sudah sesuai dan dapat 

dilanjutkan. 
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Tabel 4.3 Hasil Outer Loadings dalam pre-test 

Indikator Pernyataan Factor Loadings 

K1 Secara umum, pasar modal Indonesia dapat 

dipercaya. 

0,861 

K2 Saya percaya pasar saham Indonesia dapat 

memberi efek positif terhadap negara. 

0,790 

K3 Saya percaya pasar saham Indonesia sudah 

memenuhi peraturan dan standar regulasi di 

Indonesia 

0,755 

K4 Saya TIDAK percaya pasar saham Indonesia 

karena dapat berisiko terjadinya spekulasi 

0,314 

K5 Pasar saham Indonesia bisa menjadi instrumen 

investasi yang dapat dihandalkan 

0,752 

PR1 Rendahnya tingkat return/ dividen membuat saya 

tidak tertarik dalam berinvestasi pada pasar 

modal Indonesia. 

0,815 

PR2 Kerugian di pasar modal dapat membuat saya 

kehilangan harta kekayaan 

0,742 

PR3 Kerugian yang saya derita dapat membuat saya 

frustrasi dan putus asa 

0,665 

IB1 Saya mau berinvestasi di pasar modal Indonesia 

(dengan waktu yang belum pasti dan kapan akan 

memulai) 

0,866 

IB2 Saya ingin berinvestasi di pasar modal Indonesia 

(terencanakan dengan jangka waktu lebih dari 1 

tahun) 

0,846 

IB3 Saya berencana berinvestasi di pasar modal 

Indonesia (terencanakan dengan jangka waktu 

kurang dari 1 tahun) 

0,520 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
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4.3 Analisis Deskriptif 

4.3.1 Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan data primer yang di dapat dengan cara distribusi survey 

online kepada mahasiswa dan perkerja di daerah Jakarta. Untuk lebih jelas agar 

responden sesuai dengan kriteria penelitian, penulis menggunakan purposive sampling 

dimana diberikan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebelum mengisi survey 

tersebut. Penulis menggunakan jaringan keluarga, saudara, teman, dosen dan rekan 

kerja untuk membantu mendistribusikan survey, mengetahui waktu yang terbatas dan 

dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menjangkau responden yang 

tersebar di Jakarta. Dalam periode pengumpulan data, penulis mengumpulkan 

sebanyak 100 data responden untuk dianalisis lebih lanjut. 

4.3.2 Karakteristik Responden 

4.3.2.1 Jenis Kelamin 

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Presentase (%) 

Pria 53 53% 

Wanita 47 47% 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.4, responden survey terdiri dari 53 responden responden 

pria dan 47 responden responden wanita. Penyebaran yang cukup rata kepada setiap 

jenis kelamin. 
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4.3.2.2 Usia 

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Menurut Usia 

Usia Jumlah Responden Presentase (%) 

≤ 20 30 30% 

21 – 30 52 52% 

31 – 40 8 8% 

> 41 10 10% 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.5, mayoritas responden berada diusia sekitar 21 sampai 

dengan 30 dengan presentase 52 responden, kemudia diusia dibawah 20 tahun 

sebanyak 30 responden dan diatas 40 dan 31 sampai dengan 40 masing –masing 10 

responden dan 8 responden.  

4.3.2.3 Status Pekerjaan 

Tabel 4.6 Karakteristik Responden Menurut Status Pekerjaan 

Status Pekerjaan Jumlah Responden Presentase (%) 

Mahasiswa 54 54% 

Pekerja 46 46% 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.6, diperlihatkan responden survey terdiri dari 54 responden 

mahasiswa dan 46 responden non-mahasiswa. Dapat menjadi suatu alasan mengapa 

penyebaran usia mayoritas pada umur 21 sampai dengan 30. Penyebaran yang cukup 

rata kepada masing-masing status pekerjaan. 
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4.3.2.4 Pernyataan Survey: Apakah anda mengetahui pasar modal Indonesia? 

Tabel 4.7 Karakteristik Responden Menurut Pengetahuan Pasar Modal 

Indonesia 1 

Pilihan Jumlah Responden Presentase (%) 

Ya 73 73% 

Tidak 27 27% 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan data pada tabel 4.7, 73 responden mengetahui pasar modal 

Indonesia, sedangkan 27 responden responden tidak. Mayoritas responden mengetahui 

atau mendengar istilah pasar modal Indonesia. 

4.3.2.5 Penyataan Survey: Apakah anda mempunyai pengetahuan (mengerti 

untuk menjual atau membeli) dalam berinvestasi dalam pasar modal 

Indonesia? 

Tabel 4.8 Karakteristik Responden Menurut Pengetahuan Pasar Modal 

Indonesia 2 

Pilihan Jumlah Responden Presentase (%) 

Ya 52 52% 

Tidak 48 48% 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuisioner, 52 responden memiliki 

pengetahuan dasar mengenai pasar modal Indonesia, sedangkan 48 responden tidak 

memiliki pengetahuan dasar mengenai pasar modal Indonesia. Dapat dilihat bahwa 

jumlah responden yang memiliki pengetahuan dasar berbeda tipis dengan tan tidak 

memiliki. Hasil dapat dilihat pada tabel 4.8. 
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4.3.2.6 Apakah anda pernah berinvestasi di pasar modal Indonesia? 

Tabel 4.9 Karakteristik Responden Menurut Pengetahuan Pasar Modal 

Indonesia 3 

Pilihan Jumlah Responden Presentase (%) 

Ya 27 27% 

Tidak 73 73% 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan data pada tabel 4.9, 27 responden pernah berinvestasi dalam pasar 

modal Indonesia, sedangkan 73 responden tidak pernah berinvestasi dalam pasar modal 

 

4.3.2.7 Apa saja hambatan anda untuk memasuki pasar modal Indonesia? 

Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner, dapat dilihat bahwa kurangnya 

kemampuan atau pengetahuan adalah alasan hambatan tertinggi dalam survey dengan 

total 67 responden yang mengalaminya. Kemudian diikuti dengan alasan keuangan, 

waktu dan kondisi IHSG tersendiri dengan total 36, 24 dan 30 responden. Tidak hanya 

itu, masih ada sebanyak 17 responden yang terhambat karena alasan larangan dari 

keluarga atau saudara dekat. Detil hasil dapat dilihat pada gambar 4.4 

Berdasarkan data-data dan pernyataan umum, dapat disimpulkan bahwa masih 

banyak mahasiswa dan non-mahasiswa yang belum terlibat aktivitas investasi. Pada 

tabel 4.6, 4.7 dan 4.8, dari 100 responden 73 persen mengetahui dan pernah mendengar 

tentang pasar modal Indonesia, 52 persen diantaranya mempunyai pengetahuan dasar 

mengenai pasar modal Indonesia. Bagaimanapun, hanya 27 persen diantaranya yang 

pernah terlibat dalam aktivitas investasi, dengan alasan mayoritas adalah kemampuan 

dan pengetahuan. Dapat menjadi suatu alasan mengapa minat investasi masih rendah 

yang sama dengan hasil penelitian oleh Susanto (2018) dimana pelatihan pasar modal 

(pengetahuan) berpengaruh terhadap minat investasi dalam mahasiswa. Seperti yang 

dikutip oleh Berman (2014) dari Warren Buffet, CEO dari perusahaan Berkshire 

Hathaway, “Risiko datang dari ketidaktahuan apa yang sedang dilakukan.” 
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Gambar 4.4 Karakteristik Responden Menurut Hambatan yang Dialami Dalam 

Memasuki Pasar Modal Indonesia 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 

4.3.3 Deskriptif Statistik 

Dalam bagian ini, hasil penelitian akan dijelaskan dan diuraikan lebih lanjut 

secara deskriptif. Deskriptif terdiri dari pengukuran rata-rata, dari data responden 

menggunakan skala interval. Untuk menjelaskan statistik variable kepercayaan dan 

persepsi risiko secara deskriptif, perlu dilakukan kriteria berdasarkan rumus skala 

interval yang digunakan oleh Durianto dkk., (2004): 

 

Nilai Interval = 
Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 

= 
6 – 1 

= 0,83 
Jumlah Kelas 6 

 

Berdasarkan rumus, kriteria variabel dapat dicapai seperti yang ditunjukkan pada tabel 

4.10. 
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Tabel 4.10 Nilai Skor Interval 

Interval of Average Score Kriteria Setiap Variabel 

1 – 1.83 

1.84 – 2.67 

2.68 – 3.50 

3.51 – 4.33 

4.34 – 5.17 

5.18 – 6.00 

            Sangat Tidak Setuju 

Tidak Setuju 

Agak Tidak Setuju 

Agak Setuju 

Setuju 

Sangat Setuju 

 Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 

4.3.3.1 Statistik Variabel Kepercayaan 

Berdasarkan hasil dari data responden yang didapat, nilai rata-rata tingkat 

kepercayaan responden mahasiswa dan non-mahasiswa ditunjukan pada tabel 4.11 dan 

4.12. 

 

Tabel 4.11 Statistik Responden Variabel Kepercayaan -- Mahasiswa 

Indikator Pernyataan Rata-rata 

K1 Secara umum, pasar modal Indonesia dapat 

dipercaya. 

4,204 

K2 Saya percaya pasar saham Indonesia dapat 

memberi efek positif terhadap negara. 

4,741 

K3 Saya percaya pasar saham Indonesia sudah 

memenuhi peraturan dan standar regulasi di 

Indonesia 

4,500 

K5 Pasar saham Indonesia bisa menjadi instrumen 

investasi yang dapat diandalkan 

4,407 

Rata-rata Keseluruhan 4,463 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
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Tabel 4.12 Statistik Responden Variabel Kepercayaan -- Non-Mahasiswa 

Indikator Pernyataan Rata-rata 

K1 Secara umum, pasar modal Indonesia dapat 

dipercaya. 

4,043 

K2 Saya percaya pasar saham Indonesia dapat 

memberi efek positif terhadap negara. 

4,217 

K3 Saya percaya pasar saham Indonesia sudah 

memenuhi peraturan dan standar regulasi di 

Indonesia 

4,152 

K5 Pasar saham Indonesia bisa menjadi instrumen 

investasi yang dapat diandalkan 

4,087 

Rata-rata Keseluruhan 4,125 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Responden mahasiswa cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi 

dibandingkan non-mahasiswa. Hal ini digambarkan pada nilai rata-rata kepercayaan 

sebesar 4,463 (mahasiswa) dibandingkan 4,125 (non-mahasiswa). Indikator 

kepercayaan pada responden mahasiswa dengan nilai rata-rata tertinggi dapat dilihat 

pada K2 yaitu “Saya percaya pasar saham Indonesia dapat memberi efek positif 

terhadap negara”. Hal ini mengindikasikan bahwa kepercayan pada responden 

mahasiswa didasari oleh perbuatan baik dari organisasi atau emiten. Hal yang sama 

juga didapatkan dengan responden non-mahasiswa.  

Secara keseluruhan yang ditunjukan pada tabel 4.13, dapat disimpulkan bahwa 

responden dalam penelitian ini memiliki tingkat kepercayaan yang cukup baik terhadap 

pasar modal Indonesia. Hal ini ditunjukan dengan adanya nilai rata-rata keseluruhan 

sebesar 4,315 yang termasuk dalam kategori “agak setuju”. Rata-rata tertinggi terdapat 

pada pernyataan no. 2 (K2) dengan nilai rata-rata sebesar 4,50, hal ini bermaksud 

bahwa kepercayaan responden didasari pada benevolence atau perilaku atau tindakan 

baik dari pasar modal Indonesia. Rata-rata terendah terdapat pada pertanyaan no. 1 

(K1) dengan nilai rata-rata sebesar 4,140, yang berarti secara umum mahasiswa dan 
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non-mahasiswa di Indonesia mempunya tingkat kepercayaan yang cukup baik terhadap 

pasar modal Indonesia. 

Tabel 4.13 Statistik Responden Variabel Kepercayaan -- Keseluruhan 

Indikator Pernyataan Rata-rata 

K1 Secara umum, pasar modal Indonesia dapat 

dipercaya. 

4,140 

K2 Saya percaya pasar saham Indonesia dapat 

memberi efek positif terhadap negara. 

4,500 

K3 Saya percaya pasar saham Indonesia sudah 

memenuhi peraturan dan standar regulasi di 

Indonesia 

4,360 

K5 Pasar saham Indonesia bisa menjadi instrumen 

investasi yang dapat diandalkan 

4,260 

Rata-rata Keseluruhan 4,315 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 

4.3.3.2 Statistik Variabel Persepsi Risiko – Keseluruhan 

Tabel 4.14 Statistik Variabel Persepsi Risiko -- Mahasiswa 

Indikator Pernyataan Rata-rata 

PR1 Rendahnya tingkat return/ dividen membuat saya 

tidak tertarik dalam berinvestasi pada pasar modal 

Indonesia. 

3,333 

PR2 Kerugian di pasar modal dapat membuat saya 

kehilangan harta kekayaan 

3,750 

PR3 Kerugian yang saya derita dapat membuat saya 

frustrasi dan putus asa 

3,833 

Rata-rata Keseluruhan 3,639 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
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Tabel 4.15 Statistik Variabel Persepsi Risiko – Non-Mahasiswa 

Indikator Pernyataan Rata-rata 

PR1 Rendahnya tingkat return/ dividen membuat saya 

tidak tertarik dalam berinvestasi pada pasar modal 

Indonesia. 

4,109 

PR2 Kerugian di pasar modal dapat membuat saya 

kehilangan harta kekayaan 

4,174 

PR3 Kerugian yang saya derita dapat membuat saya 

frustrasi dan putus asa 

4,043 

Rata-rata Keseluruhan 4,109 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan hasil dari data responden yang didapat, nilai rata-rata tingkat persepsi 

risiko responden mahasiswa dan non-mahasiswa ditunjukan pada tabel 4.14 dan 4.15. 

Responden non-mahasiswa memiliki persepsi risiko yang lebih tinggi dibandingkan 

non-mahasiswa. Hal ini digambarkan pada nilai rata-rata kepercayaan sebesar 3,639 

(mahasiswa) dibandingkan 4,109 (non-mahasiswa) dimana sama-sama berada di 

kriteria “agak setuju”. Akan tetapi nilai persepsi risiko pada non-mahasiswa lebih 

tinggi dibandingkan mahasiswa. Indikator persepsi risiko pada responden mahasiswa 

dengan nilai rata-rata tertinggi dapat dilihat pada PR3 yaitu “Kerugian yang saya derita 

dapat membuat saya frustrasi dan putus asa”. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat 

persepsi risiko pada responden mahasiswa didasari oleh risiko psikologi yang 

dirasakan. Sedangkan pada responden non-mahasiswa terdapat pada PR2 yaitu 

“Kerugian di pasar modal dapat membuat saya kehilangan harta kekayaan”. Hal ini 

mengindikasikan bahwa persepsi risiko pada responden non-mahasiswa didasari oleh 

risiko keuangan yang dirasakan. 
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Tabel 4.16 Statistik Variabel Persepsi Risiko -- Keseluruhan 

Indikator Pernyataan Rata-rata 

PR1 Rendahnya tingkat return/ dividen membuat saya 

tidak tertarik dalam berinvestasi pada pasar modal 

Indonesia. 

3,690 

PR2 Kerugian di pasar modal dapat membuat saya 

kehilangan harta kekayaan 

3,970 

PR3 Kerugian yang saya derita dapat membuat saya 

frustrasi dan putus asa 

3,950 

Rata-rata Keseluruhan 3,870 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.16 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 

dalam penelitian ini memiliki penilaian persepsi risiko yang cukup baik mengenai pasar 

modal Indonesia. Hal ini ditunjukan dengan adanya nilai rata-rata keseluruhan sebesar 

3,87 yang termasuk dalam kategori “agak setuju”. Rata-rata tertinggi terdapat pada 

pernyataan no. 2 (PR2) dengan nilai rata-rata sebesar 3,97, hal ini bermaksud bahwa 

penilaian persepsi risiko responden didasari pada risiko keuangan mengenai investasi 

di pasar modal Indonesia. Diikuti dengan pernyataan no. 3 (PR3) dengan nilai rata-rata 

yang tidak jauh, sebesar 3,95, menyatakan bahwa penilaian persepsi risiko terhadap 

investasi di pasar modal Indonesia didasari pada risiko psikologis. Rata-rata terendah 

terdapat pada pertanyaan no. 1 (PR1) dengan nilai rata-rata sebesar 3,69, yang berarti 

risiko kinerja cukup memengaruhi penilaian persepsi risiko responden mengenai 

investasi di pasar modal Indonesia. 
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4.3.3.3 Statistik Variabel Intensi Berinvestasi -- Keseluruhan 

Tabel 4.17 Statistik Variabel Intensi Berinvestasi -- Mahasiswa 

Indikator Pernyataan Rata-rata 

IB1 Saya mau berinvestasi di pasar modal Indonesia 

(dengan waktu yang belum pasti dan kapan akan 

memulai) 

4,685 

IB2 Saya ingin berinvestasi di pasar modal Indonesia 

(terencanakan dengan jangka waktu lebih dari 1 

tahun) 

3,944 

IB3 Saya berencana berinvestasi di pasar modal 

Indonesia (terencanakan dengan jangka waktu 

kurang dari 1 tahun) 

3,296 

Rata-rata Keseluruhan 3,975 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 

Tabel 4.18 Statistik Variabel Intensi Berinvestasi -- Non-Mahasiswa 

Indikator Pernyataan Rata-rata 

IB1 Saya mau berinvestasi di pasar modal Indonesia 

(dengan waktu yang belum pasti dan kapan akan 

memulai) 

4,022 

IB2 Saya ingin berinvestasi di pasar modal Indonesia 

(terencanakan dengan jangka waktu lebih dari 1 

tahun) 

3,848 

IB3 Saya berencana berinvestasi di pasar modal 

Indonesia (terencanakan dengan jangka waktu 

kurang dari 1 tahun) 

3,174 

Rata-rata Keseluruhan 3,681 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan hasil dari data responden yang didapat, nilai rata-rata intensi 

berinvestasi responden mahasiswa dan non-mahasiswa ditunjukan pada tabel 4.17 dan 
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4.18. Responden mahasiswa cenderung memiliki tingkat intensi untuk berinvestasi 

yang lebih tinggi dibandingkan non-mahasiswa. Hal ini digambarkan pada nilai rata-

rata kepercayaan sebesar 3,975 (mahasiswa) dibandingkan 3,681 (non-mahasiswa). 

Indikator intensi untuk berinvestasi pada responden mahasiswa dan non-mahasiswa 

dengan nilai rata-rata tertinggi sama-sama ditunjukan pada IB1 yaitu “Saya mau 

berinvestasi di pasar modal Indonesia (dengan waktu yang belum pasti dan kapan akan 

memulai)”. Hal ini mengindikasikan bahwa intensi untuk berinvestasi pada responden 

berada pada jangka waktu yang tidak menentu. 

Tabel 4.19 Statistik Variabel Intensi Berinvestasi -- Keseluruhan 

Indikator Pernyataan Rata-rata 

IB1 Saya mau berinvestasi di pasar modal Indonesia 

(dengan waktu yang belum pasti dan kapan akan 

memulai) 

4,350 

IB2 Saya ingin berinvestasi di pasar modal Indonesia 

(terencanakan dengan jangka waktu lebih dari 1 

tahun) 

3,860 

IB3 Saya berencana berinvestasi di pasar modal 

Indonesia (terencanakan dengan jangka waktu 

kurang dari 1 tahun) 

3,250 

Rata-rata Keseluruhan 3,820 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan hasil penelitian tabel 4.19, dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden menyatakan tingkat intensi yang cukup baik untuk berinvestasi di 

pasar modal Indonesia. Hal ini ditunjukan dengan adanya nilai rata-rata keseluruhan 

sebesar 3,820 yang termasuk dalam kategori”agak setuju”. Mayoritas dari responden 

menyatakan bahwa responden mau berinvestasi tetapi belum mencari informasi dan 

mempertimbangkan waktu kapan untuk memulainya.  

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat digambarkan bahwa masih banyak 

pertimbangan bagi responden mahasiswa dan non-mahasiswa untuk membangun 

intensi untuk berinvestasi di waktu yang dekat.  Hal ini digambarkan pada tabel 4.19, 



45 

 

semakin tersedianya dan dekatnya informasi waktu yang diberikan, semakin rendah 

nilai rata-rata dari variabel intensi berinvestasi. Hasil menunjukan pola yang sama juga 

terdapat pada tabel 4.17 dan 4.18, dengan IB3 menjadi indikator dengan nilai rata-rata 

yang paling rendah. Bagaimanapun, variabel kepercayaan dan persepsi risiko 

memengaruhi dengan tingkat yang berbeda pada responden mahasiswa dan non-

mahasiswa. Responden mahasiswa cenderung memiliki karateristik kepercayaan lebih 

tinggi, persepsi risiko yang lebih rendah dan intensi berinvestasi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan responden non-mahasiswa. Secara keseluruhan, responden 

membutuhkan waktu dalam membangun intensi dalam jangka waktu yang dekat. Hal 

ini bisa terjadi karena responden membutuhkan waktu untuk mencari informasi yang 

dibutuhkan untuk meyakinkan responden dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. 

 

4.4 Hasil Perhitungan Partial Least Square 

4.4.1 Outer Model 

Outer model juga disebut measurement model di evaluasi untuk mengetahui 

validitas konvergen, di uji melalui faktor loadings, composite reliability (CR), dan 

Average Variance Extracted (AVE) (Hair dkk., 2017; Hair dkk., 2011). 

4.4.1.1 Reliabilitas  

Nilai yang disyaratkan untuk evaluasi reliabilitas (atau internal consistency) 

dalam penelitian Hair dkk. (2011) adalah nilai composite reliability harus lebih dari 

0,7, sedangkan nilai-nilai dibawah 0.6 menunjukan kurangnya reliabilitas. Pada tabel 

4.20, dapat dilihat bahwa variabel-variabel penelitian memiliki nilai diatas 0,7. 

Demikian, dapat penulis katakana bahwa variabel-variabel penelitian kepercayaan, 

persepsi risiko dan intensi berinvestasi adalah reliable. 
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Tabel 4.20 Hasil Reliabilitas 

Variabel Composite Reliability 

Kepercayaan 0,874 

Persepsi Risiko 0,785 

Intensi Berinvestasi 0,844 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

4.4.1.2 Validitas 

Dalam menguji validitas, Hair dkk. (2011) mengatkan bahwa penilaian 

validitas model berfokus pada validitas konvergen dan diskriminan.  

1. Validitas Konvergen 

Untuk mengevaluasi validitas konvergen, penelitian meninjau nilai outer 

loadngs dari indikator dan Average Variance Extracted (AVE) untuk mengindikasikan 

derajat validitas konvergen yang cukup (Hair dkk., 2011; Hair dkk., 2017). 

Tabel 4.21 Validitas Konvergen dengan Average Variance Extract 

Variabel Average Variance Extracted (AVE) 

Kepercayaan 0,635 

Persepsi Risiko 0,561 

Intensi Berinvestasi 0,644 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan data pada tabel 4.21, dapat dilihat bahwa variabel-variabel penelitian 

memiliki nilai diatas 0,5. Demikian, dapat penulis katakana bahwa variabel-variabel 

penelitian kepercayaan, persepsi risiko dan intensi berinvestasi adalah valid. 

Penulis akan melihat validitas lebih dalam dengan meninjau outer loadings dari 

setiap indikator-indikator dari masing-masing variabel. Nilai outer loading yang lebih 

tinggi pada konstruk menunjukkan bahwa indikator-indikator asosiasi memiliki banyak 

kesamaan, yang ditangkap oleh konstruk. Ukuran pemuatan luar juga biasa disebut 

reliabilitas indikator. 
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Tabel 4.22 Validitas Konvergen dengan Loading Factors – Kepercayaan 

Indikator Pernyataan 
Loading 

Factors 

K1 Secara umum, pasar modal Indonesia dapat 

dipercaya. 

0,852 

K2 Saya percaya pasar saham Indonesia dapat 

memberi efek positif terhadap negara. 

0,806 

K3 Saya percaya pasar saham Indonesia sudah 

memenuhi peraturan dan standar regulasi di 

Indonesia 

0,763 

K5 Pasar saham Indonesia bisa menjadi instrumen 

investasi yang dapat diandalkan 

0,762 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.22, seluruh indikator variabel kepercayaan memiliki nilai 

outer loadings diatas 0,7 (atau 0,708). Maka dari itu, seluruh indikator memiliki tingkat 

reliabilitas indikator yang baik dan merupakan pengukur untuk intensi untuk 

berinvestasi.  

Tabel 4.23 Validitas Konvergen dengan Loading Factors – Persepsi Risiko 

Indikator Pernyataan 
Loading 

Factors 

PR1 Rendahnya tingkat return/ dividen membuat saya 

tidak tertarik dalam berinvestasi pada pasar modal 

Indonesia 

0,571 

PR2 Kerugian di pasar modal dapat membuat saya 

kehilangan harta kekayaan 

0,675 

PR3 Kerugian yang saya derita dapat membuat saya 

frustrasi dan putus asa 

0,949 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
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Berdasarkan tabel 4.23, indikator PR3 dari variabel kepercayaan memiliki nilai 

Loading Factors diatas 0,7 (atau 0,708). Sedangkan indikator PR1 dan PR2 

menunjukan Loading Factors dengan nilai dibawah 0,7 tetapi diatas 0,4. Dapat 

dikatakan bahwa PR3 memiliki tingkat reliabilitas indikator yang baik dan merupakan 

pengukur dari intensi untuk berinvestasi. PR1 dan PR2 memiliki tingkat reliabilitas 

indikator yang cukup dan dapat menjadi pengukur dari intensi untuk berinvestasi. 

Tabel 4.24 Validitas Konvergen dengan Loading Factors – Intensi Berinvestasi 

Indikator Pernyataan 
Loading 

Factors 

IB1 Saya mau berinvestasi di pasar modal Indonesia 

(dengan waktu yang belum pasti dan kapan akan 

memulai) 

0,813 

IB2 Saya ingin berinvestasi di pasar modal Indonesia 

(terencanakan dengan jangka waktu lebih dari 1 

tahun) 

0,863 

IB3 Saya berencana berinvestasi di pasar modal 

Indonesia (terencanakan dengan jangka waktu 

kurang dari 1 tahun) 

0,726 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.24, seluruh indikator variabel kepercayaan memiliki nilai 

Loading Factors diatas 0,7 (atau 0,708). Maka dari itu, seluruh indikator memiliki 

tingkat reliabilitas indikator yang baik dan merupakan pengukur untuk intensi untuk 

berinvestasi. 
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2. Validitas Diskriminan 

Validitas diskriminan ditaksir menggunakan 3 (tiga) kriteria yaitu cross-

loading seperti yang disarankan oleh Hair dkk. (2017). Dalam menilai dengan cross-

loading, nilai loading factor dari sebuah item harus lebih besar terhadap latent variabel 

masing-masing dibandingkan dengan cross-loading terhadap latent variabel yang lain. 

Tabel 4.25 akan menunjukan bahwa nilai outer loading dari setiap item akan lebih 

besar terhadap latent variabelnya masing-masing dibandingkan dengan cross-loading 

terhadap latent variabel yang lain. 

Tabel 4.25 Hasil Cross-loading 

 Kepercayaan Persepsi Risiko Intensi 

K1 0,852 -0,097 0,449 

K2 0,806 -0,137 0,375 

K3 0,763 0,033 0,314 

K5 0,762 -0,194 0,345 

PR1 -0,202 0,571 -0,067 

PR2 -0,017 0,675 -0,073 

PR3 -0,105 0,949 -0,218 

IB1 0,412 -0,210 0,811 

IB2 0,405 -0,144 0,865 

IB3 0,303 -0,099 0,725 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Nilai dari setiap loading factor dapat dilihat pada tabel 4.25 di atas. Dapat 

dilihat bahwa nilai loading factors dari setiap indikator terhadap latent variabelnya 

lebih besar daripada terhadap cross loading terhadap latent variabel lainnya. Sebagai 

contoh nilai loading factor terhadap kepercayaan lebiha besar pada K1 (0,852), K2 

(0,806), K3 (0,763) dan K5 (0,762) dibandingkan terhadap persepsi risiko maupun 

intensi berinvestasi. Pada persepsi risiko, nilai loading factor lebih besar ditunjukan 

dalam indikator PR1 (0,571), PR2 (0,675) dan PR3 (0,949) dibandingan dengan 

variabel kepercayaan dan intensi berinvestasi. Begitu juga yang terjadi dengan variabel 

intensi berinvestasi dimana nilai IB1 (0,811), IB2 (0,865), dan IB3 (0,725). Hal ini 
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menunjukan bahwa masing-masing indikator benar mengukur variabelnya yang sesuai, 

ditunjukan pada nilai loading factor yang memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan 

dengan nilai cross loading terhadap variabel lain. 

 

 

Gambar 4.5 Tampilan Hasil PLS Algorithm 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Hasil analisis data, dengan menggunakan PLS Algorithm pada perangkat 

SmartPLS, ditampilkan pada gambar 4.5. Hasil tersebut menggambarkan loading 

foactors dari setiap indikator, koefisien regresi dan r-square dari sebuah model. 

 

4.4.2 Inner Model 

Inner model juga disebut structural model akan dianalisis dengan mengestimasi 

path diantara konstruk model yang menentukan signifikansi dari index Goodness-of-

Fit dan coefficient of determination (R2) dan uji hipotesis dari model. 
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4.4.2.1 Goodness-of-Fit  

1. R-square 

Kriteria utama untuk mengevaluasi structural model adalah pengukuran R2 dan 

tingkat signifikansi dari path coefficients. R2 menunjukan kedekatan data dengan garis 

regresi juga disebut dimana nilai 0% menunjukan bahwa model tidak memiliki variasi 

sekitar nilai rata-rata. Penilaian tinggi atau rendahnya nilai R2 bergantung, 

bagaimanapun, dengan kedisiplinan spesifik dari sebuah penelitian (Hair dkk., 2011). 

Menurut Hair dkk. (2011) penelitian dengan nilai R2 0.2 dianggap memiliki tingkat 

kedisiplinan yang tinggi dalam bidang yang mencoba memprediksi perilaku manusia. 

Bedasarkan hasil R2 yang didapatkan, Intensi berinvestasi di jelaskan oleh kepercayaan 

dan perspsi risiko sebesar 24.1%. Selebihnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

4.4.2.2 Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian Hair dkk. (2011), syarat utama dari sebuah penilaian 

structural model menggunakan bootstrapping untuk menilai signifikansi dari path 

coefficient. Nilai kritis dari nilai t untuk tes two-tailed adalah 1,96 atau lebih besar 

(level signifikan =  5%). Sedangkan untuk p-value lebih kecil (<) dari pada nilai atau 

sama dengan (=) alpha (α = 0,05) untuk menunjukan hasil penelitian secara statistic 

adalah signifikan. Tabel 4.27 akan menunjukan apabila nilai-nilai memenuhi nilai kritis 

dari t-statistic dan p-value sesuai yang disarankan. 

 

Berdasarkan tabel 4.27 pembahasan hasil hipotesis adalah sebagai berikut: 

1. Variabel kepercayaan memiliki nilai koefisien jalur (path coefficient) sebesar 

0,454 dan nilai standar deviasi sebesar 0,073, nilai-nilai ini membuktikan 

bahwa terjadinya korelasi antara variabel kepercayaan dan intensi untuk 

berinvestasi yang signifikan dengan nilai penyimpangan yang rendah, karena 

nilai standar deviasi yang kecil (dibawah 2). Dengan nilai t-statistik sebesar 

6,194 dan hasil penelitian diperoleh p-value dengan nilai sebesar 0,00 < 0,05; 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H1) kepercayaan 
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berpengaruh signifikan kepada intensi berinvestasi oleh mahasiswa dan non-

mahasiswa di Jakarta, didukung data. 

Tabel 4.26 Hasil Penelitian 

 Hipotesis Path 

Coefficient 

Standard 

deviation 

t-statistic p-value Hasil 

hipotesis 

H1 Kepercayaan 

secara langsung 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap intensi 

untuk 

berinvestasi. 

0,454 0,073 6,194 0,000 

 

Didukung 

data 

penelitian 

H2 Persepsi risiko 

secara langsung 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap intensi 

untuk 

berinvestasi 

-0,137 0,134 1,020 0,308 

 

Tidak 

didukung 

data 

penelitian 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

2. Variabel persepsi risiko memiliki nilai koefisien jalur sebesar -0,137 dan nilai 

standar deviasi sebesar 0,134, nilai-nilai ini membuktikan bahwa terjadinya 

korelasi antara variabel persepsi risiko dan intensi untuk berinvestasi yang tidak 

signifikan dengan nilai penyimpangan yang rendah, karena nilai standar deviasi 

yang kecil (dibawah 2). Dengan nilai t-statistik dengan nilai 1,020 dan nilai p-

value 0,308 > 0,05; Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H2) 

persepsi risiko berpengaruh signifikan kepada intensi berinvestasi oleh 

mahasiswa dan non-mahasiswa di Jakarta, tidak di dukung data. 

3. Diantara dua variabel (kepercayaan dan persepsi risiko) yang memengaruhi 

intensi berinvestasi hanya variabel kepercayaan. Hal ini ditunjukan pada nilai t 
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memenuhi syarat yaitu > 1,96 sebesar 6,194. Berbeda dengan variabel persepsi 

risiko yang tidak memengaruhi naik turunnya intensi. Maka dari itu dapat 

disinyalir bahwa mahasiswa dan non-mahasiswa tidak merasa bahwa persepsi 

risiko adalah hal yang signifikan dalam kegiatan investasi (seperti intensi 

berinvestasi) 

4.4.3 Pembahasan 

4.4.3.1 Pengaruh Kepercayaan Terhadap Intensi Berinvestasi 

Dari hasil analisis deskriptif, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari 

responden agak setuju dengan indikator dalam variabel kepercayaan, ditunjukan pada 

rata-rata keseluruhan adalah 4,315. Bagaimanapun, penulis menemukan bahwa adanya 

sedikit perbedaan dalam tingkat kepercayaan pada kalangan mahasiswa (4,463) dan 

non-mahasiswa (4,125). Hal ini menunjukan bahwa mahasiswa memiliki tingkat 

kepercayaan lebih tinggi dibandingkan dengan kalangan non-mahasiswa. Indikator 

dengan loadings factor tertinggi dapat dilihat pada pernyataan “Secara umum, pasar 

modal Indonesia dapat dipercaya” dengan nilai 0,852. Sedangkan indikator dengan 

nilai loading factor terdapat pada pernyataan “Pasar saham Indonesia bisa menjadi 

instrumen investasi yang dapat diandalkan” dengan nilai 0,762. Berdasarkan pengujian 

hipotesis, dapat dikatakan bahwa variabel kepercayaan berpengaruh signifikan 

terhadap intensi untuk berinvestasi. Hal ini ditunjukan oleh nilai dari analisis koefisien 

jalue yang menunjukan nilai 0,454 didukung juga dengan nilai t dan nilai p sebesar 

6,194 dan nilai 0,000 yang memenuhi kriteria pengaruh signifikan.  

Hasil ini juga mendukung penelitian oleh Rachmawati (2016) bahwa 

kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli pada 

transaksi jual beli online. Karena, konsumsi dan investasi merupakan kegiatan yang 

berkaitan (Septyanto & Adhikara, 2013). Semakin tinggi tingkat kepercayaan, akan 

mengakibatkan semakin tinggi intensi untuk berinvestasi dalam diri mahasiswa dan 

non-mahasiswa. Hasil ini dimungkinkan karena perkembangan kepercayaan (atau 

ekspektasi positif) dari mahasiswa dan non-mahasiswa (sebagai calon investor) 

menjadi variabel fundamental dalam strategi pemasaran yang bertuju untuk mengarah 
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pada penciptaan hubungan dengan investor. Calon investor maupun masyarakat harus 

mampu merasakan bahwa perusahaan tersebut dapat diandalkan (Maharani, 2010) 

4.4.3.2 Pengaruh Persepsi Risiko Terhadap Intensi Berinvestasi 

Dari hasil analisis deskriptif, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari 

responden agak setuju dengan indikator dalam variabel persepsi risiko, ditunjukan pada 

rata-rata keseluruhan adalah 3,870. Penulis juga menemukan adanya sedikit perbedaan 

dalam tingkat kepercayaan pada kalangan mahasiswa (3,639) dan non-mahasiswa 

(4,109). Hal ini menunjukan bahwa mahasiswa memiliki tingkat persepsi risiko lebih 

rendah dibandingkan dengan kalangan non-mahasiswa. Indikator dengan loadings 

factor tertinggi dapat dilihat pada pernyataan “Kerugian yang saya derita dapat 

membuat saya frustrasi dan putus asa” dengan nilai 0,949. Akan tetapi, indikator 

dengan nilai loading factor terdapat pada pernyataan “Rendahnya tingkat return/ 

dividen membuat saya tidak tertarik dalam berinvestasi pada pasar modal Indonesia” 

dengan nilai 0,571. Berdasarkan pengujian hipotesis, dapat dikatakan bahwa variabel 

persepsi risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap intensi untuk berinvestasi. Hal 

ini ditunjukan oleh nilai dari analisis koefisien jalur yang menunjukan nilai -0,137 

didukung juga dengan nilai t dan nilai p sebesar 1,020 dan nilai 0,308 yang tidak 

memenuhi kriteria pengaruh signifikan 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh Tandio (2016) dimana persepsi 

risiko tidak berpengaruh pada variabel minat investasi. Akan tetapi, hasil penelitian ini 

bertolak dengan hasil penelitian oleh Vuk & Pifar (2017) dimana persepsi risiko 

signifikan memengaruhi intensi untuk berinvestasi. Hal ini dapat menggambarkan 

bahwa persepsi risiko yang dialami para dan non-mahasiswa mahasiswa masih belum 

memengaruhi intensi untuk berinvestasi. Hal ini disinyalir oleh: 

1. Mahasiswa dan non-mahasiswa di Jakarta sudah mengabaikan faktor persepsi 

risiko sebagai pertimbangan untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia 

(Tandio, 2016). 

2. Ada peran faktor seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan dan tingkat edukasi yang 

dapat memengaruhi pandangan individu terhadap risiko atau risk taking 

behavior (Grable, 2000). Hal ini juga digambarkan tabel 4.14 dan 4.15 pada 
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penelitian ini dimana mahasiswa memiliki tingkat persepsi risiko yang lebih 

rendah (rata-rata ≈ 3,639) dibandingkan non-mahasiswa (rata-rata ≈ 4,109). 

  


