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DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

KUESONER PENELITIAN 

 

Responden yang terhormat, Pertanyaan yang ada di kuesioner ini bertujuan untuk 

melengkapi data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: 

 

“Analisis Pengaruh Kepercayaan dan Persepsi Risiko Terhadap Intensi 

Berinvestasi oleh Mahasiswa dan Non-Mahasiswa Di Jakarta”. Oleh karena itu 

kepada responden, saya sebagai penulis mengharapkan Saudara dapat menjawab 

setiap pertanyaan dengan sejujur-jujurnya. Dan perlu diketahui bahwa jawaban dari 

kuesioner ini tidak berhubungan dengan benar atau salah.  

 

Berilah jawaban dengan benar sesuai dengan kriteria Anda dengan memberikan tanda 

centang (v) pada kolom yang telah tersedia. 

 

 

I.Karakteristik Responden 
 

 

Jenis Kelamin  Pria  Wanita 

Usia  ≤ 20 

 21 - 30 

 31 - 40 

 > 40 

Status Pekerjaan  Mahasiswa 

 Pekerja/ Karyawan/ Pemilik usaha 

Apakah anda mengetahui pasar modal 

Indonesia? 
 Ya  Tidak 

Apakah anda mempunyai pengetahuan 

(mengerti untuk menjual atau membeli) 

dalam berinvestasi dalam pasar modal 

Indonesia? 

 Ya  Tidak 

Apakah anda pernah berinvestasi di pasar 

modal Indonesia? 
 Ya  Tidak 
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Apa saja hambatan anda untuk memasuki 

pasar modal Indonesia? 
 Keuangan 

 Waktu 

 Kemampuan/ Pengetahuan 

 Kondisi IHSG yang sangat tidak pasti 

 Larangan dari keluarga/ saudara dekat 

 Yang lain-lain… 

 

II. Pertanyaan 
 

Pilihlah jawaban yang paling sesuai menurut Anda dengan memberikan tanda 

centang (√) pada tabel yang disediakan dengan kriteria sebagai berikut: 

 

1  
Strongly Disagree 

2  
Disagree 

3  
Neutral 

4  
Agree 

5  
Strongly Agree 

 

 

 

Kepercayaan 

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 

1. Secara umum, pasar modal Indonesia dapat dipercaya. 
     

2. Saya percaya pasar saham Indonesia dapat memberi efek 

positif terhadap negara. 

     

3. Saya percaya pasar saham Indonesia sudah memenuhi 

peraturan dan standar regulasi di Indonesia 

     

4. Pasar saham Indonesia bisa menjadi instrumen investasi 

yang dapat diandalkan 

     

 

Persepsi Risiko 

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 

1. Rendahnya tingkat return/ dividen membuat saya tidak 

tertarik dalam berinvestasi pada pasar modal Indonesia. 
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2. Kerugian di pasar modal dapat membuat saya kehilangan 

harta kekayaan 

     

3. Kerugian yang saya derita dapat membuat saya frustrasi dan 

putus asa 

     

 

Intensi Berinvestasi 

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 

1. Saya mau berinvestasi di pasar modal Indonesia (dengan 

waktu yang belum pasti dan kapan akan memulai) 

     

2. Saya ingin berinvestasi di pasar modal Indonesia 

(terencanakan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun) 

     

3. Saya berencana berinvestasi di pasar modal Indonesia 

(terencanakan dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun) 

     

 

Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mengisi kuesioner ini. Data kuesioner 

ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk penelitian ini saja. 
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Hasil PLS Bootstrapping 1 Path Coefficient 

 

Hasil PLS Algorithm 1 Outer Loadings 

 

Hasil PLS Algorithm 2 Construct Reliability and Validity 
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Hasil PLS Algorithm 3 Fornell-Larcker 

 

Hasil PLS Algorithm 4 Cross-loadings 

 

Hasil PLS Algorithm 5 HTMT 


