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ABSTRACT 

 

 

Bitcoin is a popular cryptocurrency used by online firms and big businesses 

worldwide. One of the biggest advantages of Bitcoin is that the currency can cross 

borders easily – facilitating international trade. For the purposes of investing, 

Bitcoin is similar to any other currency (or commodity) investment. This means, 

when it comes to your investment return, Bitcoin faces the same uphill battle as 

investing in. In other words, at any given time, Bitcoin is worth whatever the market 

says it’s worth. While this isn’t a problem in itself, investing in Bitcoin does pose 

some specific challenges. This research examines factors affecting of behavior 

Bitcoin investors, used theory of planned behavior by Ajzen, and SmartPLS 3.0. 

This research used a sample of 100 responden from Bitcoin investors and whom 

understand about Bitcoin investment. The result of this research shows that attitude 

given the more influence than subjective norms and perceived behavioral control 

for intention and form a behavior investment. Only attitude has significantly 

positive impact on behavior Bitcoin investors  while subjective norms and perceived 

behavioral have significantly negative on behavior Bitcoin investors.  

 

Keywords: Bitcoin, Theory of Planned Behavior, Attitude, Subjective Norms, 

Perceived Behavioral Control, Intention to Invest, Behavior Investors. 
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 BAB I 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini kebutuhan manusia semakin bertambah dan banyak orang yang 

sudah mulai memikirkan bahkan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan di masa 

mendatang, salah satu caranya adalah dengan investasi (Fadhilah, 2016). Investasi 

adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada 

saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang (Tandelilin, 

2010).   

Awalnya masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang 

berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Untuk memperoleh 

barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau 

menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. 

Akibatnya, muncullah sistem 'barter' yaitu barang yang ditukar dengan barang. 

Namun pada akhirnya, banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dengan sistem 

ini yaitu, kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang 

diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya serta kesulitan untuk 

memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai 

pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya. Untuk mengatasinya, mulai 

timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda yang mempunyai nilai 

untuk digunakan sebagai alat tukar.   
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Dalam ilmu ekonomi, uang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat 

diterima secara umum. Alat tukar tersebut dapat berupa benda apapun yang dapat 

diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. 

Uang juga memiliki beberapa fungsi turunan yaitu, uang sebagai alat pembayaran 

utang, uang sebagai alat penimbun kekayaan, uang sebagai alat pemindah 

kekayaan, dan uang sebagai alat investasi pendorong kegiatan ekonomi. Di dalam 

fungsinya sebagai alat investasi pendorong kegiatan ekonomi, apabila nilai uang itu 

stabil, maka masyarakat akan melakukan investasi. Dengan adanya investasi, 

kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. 

Semakin canggih teknologi saat ini, masyarakat semakin mudah 

berinvestasi tanpa memerlukan banyak data dan mudah di akses, yaitu dengan 

metode blockchain. Saat ini metode blockchain digunakan oleh jenis investasi 

cryptocurrency. Secara etimologis, cryptocurrency tersusun dari dua kata, 

yakni crypto yang merujuk pada cryptography atau bahasa persandian dalam dunia 

komputer dan currency yang merujuk pada nilai mata uang. Dapat ditarik definisi 

bahwa cryptocurrency adalah sebuah mekanisme mata uang digital yang dapat 

digunakan untuk bertransaksi secara virtual (melalui jaringan internet) yang 

dilindungi sebuah persandian komputer yang rumit. Cryptocurrency memiliki sifat 

terdesentralisasi, sedangkan model transaksi yang selama ini sering digunakan 

dalam masyarakat sifatnya tersentralisasi (http://dailysocial.id).  

Uang sebagai alat investasi saat ini sudah menjadi berita yang popular dan 

sangat menarik bagi para investor, karena pada awalnya uang hanya berfungsi 

sebagai alat tukar. Cryptocurrency Bitcoin menjadi topik yang paling banyak 
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diperbincangkan dan merupakan hal yang menarik bagi para investor karena di 

dalam cryptocurrency Bitcoin merupakan investasi berupa uang yang mempunyai 

kelangkaan dan keunikan, high risk high return, serta dapat dipelajari dengan 

mudah melalui website Bitcoin.co.id yang saat ini sudah berubah menjadi Indodax.  

Salah satu cara untuk bisa membuat kelangkaan tersebut adalah dengan merancang 

sistem, sehingga untuk pencetakannya membutuhkan pemecahan berdasarkan 

komputasi, dan memakan waktu untuk bisa membuat mata uang baru tersebut. 

Bitcoin muncul pertama kali pada tahun 2009, ditemukan oleh Satoshi Nakamoto 

dan tidak memiliki dasar penilaian (underlying) dari badan formil. Berbeda dengan 

uang yang secara umum dipakai saat ini, nilai Bitcoin sampai saat ini mengalami 

kenaikan dan penurunan yang tidak stabil. Meskipun nilai Bitcoin tidak stabil, dan 

tidak mempunyai dasar penilaian, tetapi banyak investor yang melakukan investasi 

terhadap Bitcoin karena menurut beberapa investor, Bitcoin tidak untuk peluang 

investasi meningkatkan nilai uang. Hal ini disebabkan karena Bitcoin 

dan cryptocurrency tergolong komoditas yang sangat tidak terprediksi (fluktuatif) 

di mana harga dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu sehingga begitu 

berisiko atau tergolong sebagai aktifitas investasi high risk high return 

(Bitcoin.co.id). 

Jumlah investor Bitcoin di Indonesia saat ini hampir menyamai jumlah 

investor di Bursa Efek Indonesia yang saat ini mencapai 1,18 juta investor. Dengan 

rata-rata pertumbuhan anggota baru mencapai 3.000 per hari dan akan 

diprediksikan jumlah investor akan menyusul Bursa Efek Indonesia dalam waktu 

dekat menurut CEO Indodax Oscar Darmawan. Meskipun saat ini nilai Bitcoin 
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sedang mengalami penurunan dan tidak sama dengan kondisi bulan Oktober 2017 

sampai Januari 2018, para investor tetap tertarik untuk melakukan investasi Bitcoin. 

Alasan para investor sangat tertarik dengan investasi Bitcoin meskipun tergolong 

high risk high return dan tidak ada dasar penilaian dari badan hukum yang sah, 

dikarenakan dimulai pada bulan Oktober 2017 sampai Januari 2018 sudah terbukti 

value Bitcoin perhari mengalami kenaikan terus menerus secara signifikan 

sehingga banyak investor yang tertarik dengan investasi Bitcoin tersebut.  

International Monetary Fund (IMF) mengkaji penggunaan mata uang digital 

termasuk Bitcoin (http://detikfinance.com). IMF menilai ada sisi positif dan negatif 

dari penggunaan mata uang digital tersebut. Diperkirakan pola transaksi ke depan 

akan mengadopsi sistem blockchain. Blockchain adalah solusi teknologi yang 

merevolusi cara kerja internet, perbankan, dan aplikasi menjadi tanpa server. 

Penggunaan uang digital dikhawatirkan mengganggu stabilitas sistem keuangan 

dunia. Kaum optimis beranggapan, bahwa dengan Bitcoin secara fundamental akan 

mampu merubah sistem pembayaran yang ada selama ini, ekonomi, dan bahkan 

politik di seluruh dunia. Sedangkan kaum yang pesimis terhadap Bitcoin, 

beranggapan berbeda menganggap bahwa penggunaan Bitcoin cukup berpotensi 

untuk runtuh dan jatuh (http://edukasibitcoin.com). Terdapat dua situs yang 

menjual dan membeli Bitcoin di Indonesia yaitu, Bitcoin.co.id yang melakukan 30 

transaksi perhari dengan total transaksi sampai 2 miliar perbulan dan Artabit.com 

yang melakukan 10 transaksi perhari dengan total transaksi sekitar Rp.500 juta 

perbulan
 
selain itu terdapat empat toko daring yang menerima Bitcoin sebagai alat 

pembayaran. Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai regulator moneter 
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menegaskan bahwa Bitcoin dan mata uang virtual lain bukan alat pembayaran yang 

sah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. 

Namun dalam hal ini Regulator tidak melarang Bitcon tersebut dibeli oleh 

masyarakat Indonesia sebagai instrumen investasi (http://ekonomi.kompas.com).   

Investasi merupakan pengorbanan yang dilakukan pada saat sekarang 

dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa yang akan 

datang. Dalam mengambil keputusan investasi, investor banyak dipengaruhi oleh 

perilaku. Disebut sebagai perilaku karena adanya faktor psikologi yang terlibat di 

dalamnya (Setiawan Eru., et al, 2016). Terdapat ahli yang mendefinisikan perilaku 

investasi (Warneryd, 1988), mengatakan bahwa menabung (investasi) dapat 

diartikan sebagai sikap menahan diri seseorang dalam membeli sesuatu selama 

periode tertentu dengan tujuan agar dapat membeli hal lain pada waktu yang akan 

datang. Sedangkan dalam sudut pandang psikologis, perilaku investasi berkaitan 

dengan pertanyaan mendasar tentang bagaimana manusia menghadapi 

ketidakpastian sehubungan dengan masa depan dan bagaimana mereka melakukan 

persiapan akan hal tersebut untuk digunakan diwaktu yang akan datang (Fadhilah, 

2016). 

Umumnya, intensi dianggap sebagai indikasi individu tentang apa yang 

akan dilakukan di masa depan. Seperti intensi untuk berinvestasi dari arah masa 

depan, dengan demikian, sikap, keyakinan, dan intensi sesuai. Teori yang 

dikembangkan oleh (Ajzen, 1991) yaitu theory of planned behavior (Ajzen, 1991) 

dapat menjelaskan adanya pengaruh orang-orang terdekat dalam investasi. Theory 

of planned behavior (Ajzen, 1991) merupakan teori yang dapat menjelaskan bahwa 
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perilaku seseorang ditentukan oleh intensi seseorang terhadap perilaku tersebut, di 

mana intensi itu sendiri dibentuk oleh tiga aspek, yaitu sikap, norma subjektif, serta 

perceived control. 

Saat ini, istilah sikap banyak digunakan oleh masyarakat luas untuk 

menggambarkan tingkah laku seseorang. Menurut Fishbein dan Ajzen (1975) 

munculnya sikap yang memengaruhi perilaku adalah melalui suatu proses 

pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, dan dampaknya terbatas hanya 

pada tiga hal, yaitu:  

a. Perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum, tetapi oleh sikap spesifik 

terhadap suatu perilaku; 

b. Perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap, tetapi juga dipengaruhi oleh norma 

subyektif; 

c. Sikap terhadap perilaku bersama dengan norma subyektif membentuk intensi 

untuk melakukan suatu perilaku tertentu. 

Semakin individu mempunyai evaluasi bahwa suatu perilaku akan 

menghasilkan konsekuensi positif maka individu akan cenderung bersikap 

favorable terhadap perilaku tersebut; sebaliknya, semakin individu mempunyai 

evaluasi bahwa suatu perilaku akan menghasilkan konsekuensi negatif maka 

individu akan cenderung bersikap unfavorable terhadap perilaku tersebut (Ajzen, 

2005). 

Norma subyektif membahas tentang suatu perilaku (subjective norm), 

didefinisikan sebagai persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan 

atau tidak melakukan suatu perilaku. Subjective norm ditentukan oleh kombinasi 
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antara belief individu tentang kesetujuan dan atau ketidaksetujuan seseorang 

maupun kelompok yang penting bagi individu terhadap suatu perilaku (normative 

beliefs), dengan motivasi individu untuk mematuhi rujukan tersebut (motivation to 

comply). Fishbein Ajzen, (1975) menjelaskan bahwa motivation to comply sebagai 

salah satu hal yang memengaruhi nilai norma subyektif tentang suatu perilaku 

adalah dipengaruhi oleh kekuatan sosial. 

Menurut (Ajzen, 2006) bahwa intensi dan perceived behavioral 

control berpengaruh terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh individu, namun 

pada umumnya, intensi dan perceived behavioral control tidak memiliki hubungan 

yang signifikan. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki kontrol penuh 

terhadap perilaku yang akan ditampilkannya (Nelson, Fishbein, dan Stasson; dalam 

Abrams dan Moura, 2001). Christanti (2008) menambahkan, perceived behavioral 

control sangat penting artinya ketika rasa percaya diri individu sedang dalam 

kondisi yang rendah. 

Penelitian (Rai Juniariani, 2012) memberikan dukungan empiris terhadap 

theory of planned behavior bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh attitude, 

subjective norm, dan perceived control. Dalam penelitian (Aby, 2014) telah 

menguji analisis yuridis bitcoin terhadap peraturan perundang-undangan dengan 

hasil bahwa fenomena Bitcoin menimbulkan beberapa masalah hukum, belum 

jelasnya status Bitcoin menyebabkan tidak jelasnya konsekuensi yang timbul akibat 

fenomena Bitcoin, penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran bertentangan 

dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang di mana hanya rupiah 

yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, selain itu Bitcoin yang 
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sering disebut sebagai cryptocurrency atau mata uang kripto menimbulkan 

beberapa masalah yaitu apakah Bitcoin sudah memenuhi apa yang disebut sebagai 

mata uang.  

Berdasarkan fenomena, maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai 

investasi Bitcoin dan dikaitkan dengan pengaruh sikap, norma subyektif, dan 

persepsi kendali atas perilaku terhadap intensi individu dalam menentukan perilaku 

investasi Bitcoin dengan menggunakan theory of planned behavior dan 

menggunakan responden yang memahami tentang Bitcoin. Hal ini dikarenakan 

dalam melakukan atau menentukan suatu perilaku, individu di pengaruhi oleh 

adanya faktor psikologi berbeda dari masing-masing individu.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis uraikan dalam latar 

belakang di atas, maka penulis memutuskan untuk merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah sikap perilaku mempunyai pengaruh terhadap intensi individu 

atau masyarakat dalam investasi Bitcoin yang akan membentuk perilaku 

investasi Bitcoin? 

2. Apakah norma subyektif mempunyai pengaruh terhadap intensi 

individu atau masyarakat dalam investasi Bitcoin yang akan membentuk 

perilaku investasi Bitcoin? 
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3. Apakah persepsi kendali atas perilaku mempunyai pengaruh terhadap 

intensi individu atau masyarakat dalam investasi Bitcoin yang akan 

membentuk perilaku investasi Bitcoin? 

4. Apakah intensi investasi mempunyai pengaruh terhadap perilaku 

investasi Bitcoin? 

5. Apakah persepsi kendali atas perilaku mempunyai pengaruh terhadap 

perilaku individu atau masyarakat dalam perilaku investasi Bitcoin? 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini berfokus pada fenomena dan isu investasi Bitcoin yang sedang 

terjadi saat ini di seluruh dunia, terutama Indonesia. Pembatasan masalah dilakukan 

agar penelitian ini lebih terarah. Adapun pembatasan yang penulis maksudkan 

antara lain: 

1. Pada penelitian ini, peneliti hanya meneliti responden di wilayah Jakarta dan 

Surabaya yang merupakan kota besar dan dapat dijangkau dengan mudah oleh 

peneliti. 

2. Responden yang berusia sekitar 20 tahun sampai 55 tahun dikarenakan rentang 

usia tersebut termasuk usia produktif.  

3. Peneliti mencari responden yang memahami investasi Bitcoin dan melakukan 

investasi Bitcoin. 

 

 

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi..., Try Fajar Win Suconingrum, Ma.-Ibs, 2018



 

 Indonesia Banking School 

 

10 

1.4. Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan di atas maka penelitian bertujuan untuk: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sikap perilaku terhadap 

intensi individu atau masyarakat dalam investasi Bitcoin sehingga 

intensi investasi tersebut menjadi suatu perilaku investasi Bitcoin. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh norma subyektif terhadap 

intensi individu atau masyarakat dalam investasi Bitcoin sehingga 

intensi investasi tersebut menjadi suatu perilaku investasi Bitcoin. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh persepsi kendali atas 

perilaku terhadap intensi individu atau masyarakat dalam investasi 

Bitcoin sehingga intensi investasi tersebut menjadi suatu perilaku 

investasi Bitcoin. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh intensi investasi terhadap 

perilaku investasi Bitcoin. 

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh langsung persepsi kendali 

atas perilaku terhadap perilaku individu atau masyarakat sehingga 

intensi investasi tersebut menjadi suatu perilaku investasi Bitcoin. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian dilakukan dengan harapan menambah pengetahuan bagi 

penulis khususnya memahami dan belajar bagaimana pengaruh theory of 
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planned behavior sangat berpengaruh dalam kehidupan yang akan 

direncanakan di masa yang akan datang. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi investor 

bahwa dalam melakukan perilaku investasi tidak semudah yang diharapkan 

karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi suatu intensi perilaku 

yang di inginkan.  

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi 

akademisi mengenai theory of planned behavior yang dalam menentukan 

suatu perilaku individu dalam kehidupan di masa yang akan datang.  

 4.   Bagi Perusahaan 

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan baru bagi 

perusahaan untuk mengetahui karakteristik pangsa pasar Bitcoin sehingga 

mendukung kinerja pendapatan perusahaan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB II : LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar untuk 

membahas masalah dalam penelitian ini. Bab ini juga mencakup teori-teori 
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dan peneliti terdahulu yang mendukung perumusan hipotesis serta analisis 

hasil penelitian lainnya.  

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan secara 

operasional. Menguraikan definisi variabel, populasi dan sampel penelitian, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.  

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis dan penyajian hasil dari pengujian 

tersebut, serta pembahasan dengan analisis yang dikaitkan dengan teori 

yang berlaku.  

BAB V : PENUTUPAN  

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan pada bab 

sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya 

dengan penelitian sejenis dan juga implikasi penelitian terhadap praktik 

yang ada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi..., Try Fajar Win Suconingrum, Ma.-Ibs, 2018



 

 Indonesia Banking School 

 

13 

BAB II 

 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Pengertian dan Sejarah Uang 

Pada mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang 

berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia 

lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, mencari buah-

buahan untuk konsumsi sendiri; singkatnya, apa yang diperolehnya itulah yang 

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Perkembangan selanjutnya 

menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri 

ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh 

barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau 

menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. 

Akibatnya, muncullah sistem 'barter' yaitu barang yang ditukar dengan barang. 

Namun pada akhirnya, banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dengan sistem 

ini. Di antaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai 

barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya serta 

kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya 

dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya. Untuk 

mengatasinya, mulailah timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda 

tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar (http://masterpendidikan.com).  
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Di dalam jurnal PPSK Bank Indonesia (Suseno, 2002), pada dasarnya 

peranan dan keterkaitan yang erat antara uang dengan kegiatan suatu perekonomian 

dapat dianggap sebagai suatu hal yang bersifat alami karena semua kegiatan 

perekonomian modern, misalnya produksi, investasi, dan konsumsi, selalu 

melibatkan uang. Bahkan, dalam perkembangannya uang tidak hanya digunakan 

untuk mempermudah transaksi perdagangan di pasar barang namun uang itu sendiri 

juga menjadi suatu komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar uang. Dengan 

kondisi tersebut, sangatlah sulit dibayangkan apabila tidak ada benda yang 

namanya uang.  

Menurut Bank Indonesia, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara 

umum sebagai alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi suatu 

kewajiban; secara umum, mempunyai tiga tujuan yang berbeda bergantung pada 

penggunaannya, yaitu sebagai alat tukar untuk pembayaran di antara konsumen, 

badan usaha dan pemerintah, sebagai satuan dasar untuk menilai daya beli atau nilai 

yang dibayarkan untuk memperoleh barang dan jasa, dan sebagai alat penyimpanan 

nilai untuk mengukur nilai ekonomis pendapatan pada masa sekarang terhadap 

pengeluaran pada masa yang akan datang; bentuk lain dan uang adalah komoditas 

uang (emas dan perak batangan dan uang logam, brightly coloured & shells, dan 

lain-lain), barter, perdagangan barang dan jasa tanpa pertukaran uang (monetary 

exchange) dewasa ini uang kertas hanya menampilkan sebagian kecil dari cadangan 

uang suatu negara, kira-kira 3/4 dari penawaran uang dilakukan dalam bentuk debit 

dan kredit saldo rekening giro di bank umum (http://bi.go.id).  
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 Dengan kata lain, di dalam Jurnal PPSK Bank Indonesia (Suseno, 2002), 

uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai: alat tukar 

(medium of exchange), alat penyimpan nilai (store of value), satuan hitung (unit of 

account), dan ukuran pembayaran yang tertunda (standard for deffered payment). 

Perlu dikemukakan pula bahwa pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat 

penukar saja tetapi, sejalan dengan perkembangan peradaban manusia dalam 

memenuhi kebutuhan ekonominya, fungsi tersebut telah berkembang dan 

bertambah sehingga mempunyai fungsi seperti uang pada saat ini.  

 Uang sebagai alat tukar. Apabila tidak ada uang, maka transaksi hanya 

dilakukan dengan cara tukar-menukar antara barang yang satu dengan barang yang 

lain. Misalnya, seseorang yang memiliki ayam dan ingin menukarkannya dengan 

garam karena ia mempunyai ayam yang banyak dan sangat membutuhkan garam 

harus bertemu dengan orang lain yang memiliki garam dan ingin menukarkan 

garam dengan ayam. Selanjutnya, mereka saling menukarkan ayam dengan garam. 

Kondisi ini dinilai terlalu kaku dan sulit dipenuhi. Dengan adanya uang, seseorang 

dapat secara langsung menukarkan uang tersebut dengan barang yang 

dibutuhkannya kepada orang lain yang menghasilkan barang tersebut.  

 Uang sebagai alat penyimpan nilai. Sesuai dengan sifatnya, manusia adalah 

makhluk yang gemar mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk 

barang-barang yang berharga untuk dipergunakan di masa yang akan datang. 

Barang-barang berharga tersebut pada umumnya berupa tanah, rumah, investasi, 

dan benda berharga lain. Walaupun kekayaan yang dapat disimpan beragam 
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bentuknya, tidak dapat dipungkiri bahwa uang merupakan salah satu pilihan untuk 

menyimpan kekayaan (investasi).  

Uang sebagai satuan hitung. Tanpa satuan hitung seseorang mungkin akan 

menilai seekor sapi sama dengan dua ekor kambing dan sebagainya. Dengan adanya 

uang, tukar-menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah 

dilakukan. Selain itu, dengan uang pertukaran antara dua barang yang berbeda 

secara fisik juga dapat dilakukan.  

Uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda. Fungsi uang ini terkait 

dengan transaksi pinjam-meminjam; uang merupakan salah satu cara untuk 

menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut.  

Uang beredar menurut Bank Indonesia adalah suatu istilah yang 

dipergunakan dalam ilmu ekonomi moneter sehari-hari. Masyarakat pada 

umumnya lebih mengenal istilah uang tunai yang terdiri dari uang kertas dan uang 

logam. Uang tunai adalah uang yang ada di tangan masyarakat (di luar bank umum) 

dan siap dibelanjakan setiap saat, terutama untuk pembayaran-pembayaran dalam 

jumlah yang tidak terlalu besar. Uang tunai tersebut juga sering disebut sebagai 

uang kartal. Di Indonesia, uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang 

beredar di masyarakat yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia yang 

berfungsi sebagai otoritas moneter. Untuk melakukan pembayaran tunai dalam 

jumlah yang besar tentunya tidak praktis kalau harus dilakukan dengan membawa-

bawa uang tunai. Selain berat membawanya, tentunya juga kurang aman. 

Pembayaran tunai juga dapat dilakukan dengan cek. Sebagaimana diketahui, cek 
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adalah juga dianggap sebagai alat pembayaran tunai. Uang yang berada dalam 

rekening giro di bank umum tersebut sering disebut sebagai uang giral. Uang yang 

disimpan dalam rekening tabungan dan deposito berjangka tersebut disebut sebagai 

uang kuasi. Berdasarkan uraian tersebut, terlihat jelas bahwa bank umum adalah 

sebagai lembaga keuangan yang dapat menciptakan uang, yaitu uang giral. Oleh 

sebab itu, bank umum juga dikenal sebagai bank umum pencipta uang giral 

(Suseno, 2002). 

Perkembangan teknologi telah membawa suatu perubahan kebutuhan 

masyarakat atas suatu alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketepatan, 

dan keamanan dalam setiap transaksi elektronik. Sejarah membuktikan 

perkembangan alat pembayaran terus berubah- ubah bentuknya, mulai dari bentuk 

logam, uang kertas konvensional, hingga kini alat pembayaran telah mengalami 

evolusi berupa data yang dapat ditempatkan pada suatu wadah atau disebut dengan 

alat pembayaran elektronik (Abidin, 2014). Uang elektronik banyak bentuknya dari 

pada uang koin maupun uang kertas. Masyarakat  mengenal istilah uang elektronik 

dalam beberapa jenis, seperti e-cash, e-money, brizzi, cyber cash, DigiCash, 

cyberbuck, dan masih banyak lagi. Dengan semakin berkembangnya jenis uang, 

maka semakin memudahkan masyarakat dalam bertransaksi karena tidak harus 

membawa uang dalam bentuk fisik. Jack Weatherford mengatakan, “uang 

elektronik” menyerupai bentuk-bentuk uang primitif yang beraneka ragam seperti 

kulit kerang cowrie, gigi binatang, dan manik-manik. Sebagai instrumen 

pembayaran yang relatif baru di Indonesia, e-money bertujuan untuk mengurangi 

tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai. Perkembangan e- money mampu 
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menciptakan trend less cash society, yaitu suatu perilaku masyarakat yang 

menggunakan transaksi non tunai dengan memanfaatkan kemudahan-kemudahan 

yang ditawarkan oleh alat-alat transaksi tersebut (Waspada, 2012) 

Menurut Maryanto (dikutip dalam Syamsiah, 2017), Pembayaran digital 

(virtual currency) terdiri dari 2 macam:  

1. Uang digital seperti uang yang digunakan pada aplikasi video game, telkomsel 

cash, XL tunai, Indosat Dompetku, dan beberapa alat pembayaran digital lainnya. 

Jenis virtual currency ini bersifat tersentralisasi, diatur dan dikelola oleh suatu 

lembaga maupun perusahaan.   

2. Virtual currency yang menggunakan teknologi kriptografi atau dikenal dengan 

sebutan cryptocurrency dimana untuk setiap transaksi data akan dilakukan 

penyandian menggunakan algoritma kriptografi tertentu.   

Saat ini cryptocurrency yang dikeluarkan oleh non central bank menjadi 

bahan perbincangan seluruh dunia. Cryptocurrency adalah sebuah bentuk uang 

digital yang didesain untuk menjadi sebuah mata uang yang aman dan kebanyakan 

anonymous. Cryptography sendiri pertama kali dibuat saat Perang Dunia II. 

Namun, dengan semakin berkembangnya era digital, cryptograhphy sudah menjadi 

semakin canggih dengan elemen teori matematika dan computer science untuk 

membuat sebuah sistem yang aman untuk kegiatan pertukaran informasi dan uang 

secara online. Cryptocurrency menggunakan teknologi yang didesentralisasikan 

agar pengguna dapat melakukan pembayaran dengan aman dan menyimpan uang 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi..., Try Fajar Win Suconingrum, Ma.-Ibs, 2018



 

 Indonesia Banking School 

 

19 

tanpa harus menggunakan nama mereka atau melalui bank. Mereka didistribusikan 

melalui sebuah buku besar publik (public ledgers) (http://dewaweb.com). 

 Cryptocurrency mengandalkan transmisi informasi digital, menggunakan 

metode kriptografi untuk memastikan legitimasi atas setiap transaski yang terjadi. 

Saat ini Bitcoin memiliki pangsa pasar koin digital terbesar, dengan desentralisasi 

mata uang dan bebas dari birokrasi organisasi. Transaksi koin elektronik ini terjadi 

melalui pemanfaatan jaringan peer-to-peer. Cryptocurrency mulai menarik 

perhatian sejak 2011 dengan bermunculannya berbagai “altcoin” (nama umum bagi 

cryptocurrency selain Bitcoin). Untuk saat ini baru bitcoin satu-satunya 

cryptocurrency pertama yang telah banyak diterapkan dan digunakan secara luas, 

bahkan banyak sekali sekarang bermunculan jenis cryptocurrency lain 

pengembangan dari protokol bitcoin (Mulyanto, 2015). 

Cryptocurrency memiliki sifat terdesentralisasi, sedangkan model transaksi 

yang selama ini sering digunakan dalam masyarakat sifatnya tersentralisasi. Sifat 

tersentralisasi dicontohkan pada model transaksi yang selama ini sering digunakan 

oleh masyarakat. Misalnya dalam kasus ini dicontohkan orang tua yang ingin 

mengirimkan uang kepada anaknya di perantauan, maka yang ia lakukan ialah 

menggunakan layanan perbankan (ATM, mobile banking, atau datang langsung ke 

bank terkait) lalu mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening anaknya tersebut. 

Transaksi tersebut pada dasarnya dilakukan melalui perantara bank dan layanan 

yang dipercaya. Jadi prosesnya uang yang ditransfer sebenarnya masuk ke bank 

terlebih dulu, lalu diteruskan ke penerima. Prosesnya real time sehingga 
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perpindahan tersebut tidak terasa. Namun yang cukup dirasakan justru karena 

prosesnya melalui perantara, maka ada imbalan yang harus dibayarkan, yakni 

berupa biaya administrasi, baik yang dikeluarkan saat itu juga (jika mengirimkan 

ke rekening bank yang berbeda) atau dalam biaya administrasi yang dikenakan 

setiap bulan. Sedangkan sifat terdesentralisasi artinya tidak ada yang menjadi 

penengah atau pihak khusus yang menjadi perantara. Transaksi dilakukan 

secara peer-to-peer dari pengirim ke penerima. Seluruh transaksi dicatat dalam 

komputer yang berada di jaringan tersebut, di seluruh dunia, atau disebut 

dengan miner (penambang yang ikut membantu mengamankan dan mencatat 

transaksi di jaringan). Miner sendiri akan mendapatkan komisi dengan uang virtual 

yang digunakan, namun tidak semua orang bisa menjadi miner, karena dibutuhkan 

keahlian khusus dengan pemrosesan komputasi yang rumit untuk memecahkan 

kriptografi yang digunakan. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa para 

penambang cryptocurrency umumnya menggunakan komputer berspesifikasi 

tinggi dan khusus (http://dailysocial.id). 

2.1.2. Bitcoin 

 Richter (2015) mengatakan sebuah era baru transaksi dan perbankan kini 

sudah dimulai. Transparansi mata uang virtual akan mengubah dunia bisnis secara 

dramatis. Keuntungan dari virtual currency adalah cepat, terenkripsi dan lebih 

murah. Kerugiannya adalah seperti kurangnya kepercayaan, kurangnya 

penerimaan, atau kekhawatiran berhentinya sistem yang ada (Syamsiah, 2017). 
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Salah satu investasi virtual currency yang paling menarik para investor saat 

ini adalah Bitcoin. Bitcoin diciptakan oleh orang atau kelompok tak dikenal 

bernama Satoshi Nakamoto yang dirilis pada Januari 2009. Bitcoin diperoleh lewat 

proses yang disebut mining, merupakan cryptocurrency terdesentralisasi pertama. 

Persentase kenaikan pada 2017 lebih dari 1.200% dan harga perdagangan pada 

Rabu (3/1/2018) sebesar $15.003.90 (http://market.bisnis.com). 

Selain Bitcoin, ada beberapa jenis cryptocurrency lainnya menurut 

(http://market.bisnis.com) yaitu: 

1. Ripple diluncurkan pada tahun 2012, Ripple memiliki nilai kapitalisasi pasar 

terbesar kedua setelah bitcoin dengan US$91,79 miliar pada Selasa (2/1). Ini 

digunakan oleh perusahaan seperti UBS dan Santander sebagai teknologi 

pembayaran. Pada November 2017, American Express Co. juga meluncurkan 

sistem pembayaran berbasis blockchain instan menggunakan Ripple. Persentase 

kenaikan pada 2017: Sekitar 35.000% dan harga perdagangan pada Rabu 

(3/1/2018) sebesar $2,73. 

2. NEM diluncurkan pada 2015, NEM adalah platform uang digital peer-to-peer. 

NEM digunakan dalam blockchain komersial yang disebut Mijin dan terutama diuji 

di Jepang oleh lembaga keuangan dan perusahaan swasta. Persentase kenaikan pada 

2017 sekitar 29.000% dan harga perdagangan pada Rabu (3/1/2018) sebesar $1,27. 

3. Stellar dirilis pada awal 2014, Stellar menjadi uang virtual dengan pertumbuhan 

terbesar ketiga pada 2017. Pada Oktober 2017, Stellar dan IBM menandatangani 

kesepakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan pembayaran global. 
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Persentase kenaikan pada 2017 mendekati 14.000% dan harga perdagangan pada 

Rabu (3/1/2018) sekitar $0,76. 

4. Dash awalnya diluncurkan sebagai XCoin pada awal 2014, Dash mendapat 

namanya pada Maret 2015. Transaksi yang dilakukan menggunakan Dash 

dikonfirmasi dalam hitungan detik, berbeda dengan Bitcoin yang membutuhkan 

waktu hingga 10 menit untuk konfirmasi. Persentase kenaikan pada 2017 sekitar 

9.300% dan harga perdagangan pada Rabu (3/1/2018) sebesar $1,162.84. 

5. Ethereum tidak seperti Bitcoin, tujuan utama Ethereum adalah mengoperasikan 

'kontrak cerdas', alih-alih bertindak sebagai uang. Kontrak cerdas adalah 

serangkaian kode yang bisa digunakan di blockchain Ethereal. Persentase kenaikan 

pada 2017 sekitar 9.200% dan harga perdagangan pada Rabu (3/1/2018) sebesar 

$879,91. 

6. Litecoin diperkenalkan pada Oktober 2011, Litecoin sangat mirip dengan 

Bitcoin. Menurut coinmarketcap.com, Litecoin masuk dalam posisi 

keenam. Persentase kenaikan pada 2017 sekitar 4.800% dan harga perdagangan 

pada Rabu (3/1/2018) sebeesar $250.31. 

7. Cardano diciptakan pada 2014 dan mulai diperdagangkan di bursa Bittrex pada 

Oktober 2017. Dalam waktu 3 bulan, uang virtual ini berhasil meraih kapitalisasi 

pasar senilai lebih dari US$18,6 miliar dan berada di posisi kelima dalam hal 

kapitalisasi. Persentase kenaikan pada 201 mendekati 3.000% serta harga 

perdagangan pada Rabu (3/1/2018) sekitar $0,99. 
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8. Bitcoin Cash terlahir dari bitcoin itu sendiri, Bitcoin Cash adalah versi terpisah 

dari bitcoin yang dirilis pada 1 Agustus 2017. Bitcoin Cash dibuat untuk 

meningkatkan limit blocksize menjadi 8 MB dan memungkinkan transaksi yang 

lebih cepat. Persentase kenaikan pada 2017 lebih dari 500% dan harga perdagangan 

pada Rabu (3/1/2018) sebesar $2.748,33. 

9. IOTA diperkenalkan pada Juni 2016 dan mulai diperdagangkan di Bitfinex pada 

Juni 2017. Sekarang, nilai kapitalisasi pasarnya sebesar US$11,19 miliar. 

Persentase kenaikan pada 2017 lebih dari 450% dan harga perdagangan pada Rabu 

(3/1/2018) sebesar $4,03. 

Tiara Dhana Danella, Sihabbusdin, (2015) mengatakan bahwa Bitcoin 

berkembang pesat sejak diciptakan tahun 2009 oleh seorang individu atau 

kelompok misterius dengan nama samaran Satoshi Nakamoto, kurs bitcoin pun 

melonjak naik seiring banyaknya permintaan. Bitcoin muncul karena akibat dari 

Great Recession dan krisis keuangan yang terjadi di tahun 2008, bitcoin merupakan 

reaksi dari revolusi keuangan yang terjadi selama 20 tahun terakhir. Seperti yang 

telah diketahui, bitcoin adalah alat pembayaran dan investasi yang menggunakan 

peer-to-peer network yang umum di gunakan oleh para programmer. Bitcoin 

menggunakan jaringan peer-to-peer atau file-sharing service karena kita bisa 

membagi file bitcoin kepada sesama pengguna dengan media jaringan komputer. 

Konsep dibalik bitcoin adalah untuk memangkas biaya yang digunakan untuk 

membayar makelar yang dibutuhkan dalam transaksi jual beli konvensional, 

sehingga dengan memangkas biaya makelar ini penjual dapat menawarkan 

barangnya lebih murah.  
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Mekanisme yang terjadi pada transaksi menggunakan Bitcoin menurut 

Syamsiah, (2017) ada empat macam, yaitu:  

1. Mining. Sama seperti mata uang konvensional yang terbuat dari kertas atau koin, 

Bitcoin juga tidak mempunyai nilai intrinsik. Mereka nyaris tidak punya nilai sama 

sekali jika tidak ada sistem mekanisme yang menjamin nilai dari mata uang 

tersebut. Bila sistem mekanisme yang menjamin nilai mata uang konvensional 

adalah Bank Sentral dengan segala pekerjaannya, maka sistem mekanisme yang 

menjamin nilai Bitcoin adalah suatu perhitungan matematis rumit yang dilakukan 

oleh semua penggunanya dengan menggunakan software dan hardware khusus. 

Sebagai imbalan atas pastisipasi dalam sistem mekanisme tersebut, setiap pengguna 

akan mendapat imbalan berupa Bitcoin. Proses partisipasi dalam sistem dengan 

imbalan Bitcoin inilah yang dikenal sebagai Mining atau penambangan.  

2. Exchanger. Bitcoin dapat diperoleh tanpa melakukan mining dengan mendatangi 

Exchanger. Contohnya di Indonesia exchanger Bitcoin adalah PT Bitcoin 

Indonesia. Selain untuk membeli dan menjual Bitcoin, Anda juga bisa melakukan 

transfer Bitcoin ke orang lain, melakukan deposit dalam bentuk Bitcoin, dan 

melakukan deposit dalam mata uang Rupiah. Biasanya Exchanger memungut biaya 

atas jasa yang diberikan. Misalnya PT Bitcoin Indonesia menentukan biaya untuk 

jual dan beli Bitcoin sebesar 0,3%, biaya penarikan deposit Rupiah sebesar 1%, dan 

biaya penarikan deposit Bitcoin sebesar 0,0005BTC. Sedangkan atas jasa deposit, 

Rupiah maupun Bitcoin, tidak dikenakan biaya. Exchanger juga mendapat 

keuntungan dari spread kurs jual dengan kurs beli. Vending machine yang melayani 
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penukaran Bitcoin dengan mata uang konvensional, seperti layaknya ATM, juga 

masuk dalam kategori exchange ini.  

3. Commerce. Bitcoin dan mata uang virtual lainnya, diciptakan untuk tujuan 

perdagangan (commerce). Di sini penyedia barang atau jasa dapat melakukan 

transaksi dengan pembeli yang membayar dengan Bitcoin. Penyedia barang dan 

jasa yang bersedia dibayar dengan Bitcoin biasa disebut sebagai Merchant. Jumlah 

Merchant yang terdaftar di marketplace Bitcoin Indonesia sudah lebih dari 3.000 

pada tanggal 16 Maret 2014.  

4. Investment. Berita yang sangat popular dan banyak diperbincangkan adalah 

investasi Bitcoin. Saat ini orang lebih banyak melihat Bitcoin sebagai alat investasi 

atau spekulasi dibandingkan sebagai fungsinya yang lain. Karena di Indonesia 

masih belum mendukung Bitcoin sebagai alat pembayaran. Mungkin tidak ada alat 

spekulasi yang lebih menggiurkan dari Bitcoin sekarang ini dikarenakan nilai 

Bitcoin bisa secara mendadak naik hampir 90 kali lipat, dan bahkan juga bisa 

mengalami penurunan. 

 Konsep Bitcoin sebenarnya adalah sebuah media alternatif yang 

memberikan kemudahan dalam bertransaksi online. Berbeda dengan proses 

transaksi keuangan yang dikenal oleh masyarakat. Bitcoin memberikan sebuah 

alternatif yang memungkinkan seluruh masyarakat untuk saling mengirim dan 

menerima Bitcoin tanpa birokrasi perbankan yang membutuhkan waktu dan juga 

biaya. Konsep sebagai media alternatif pembayaran ini kemudian mulai berubah, 

ketika muncul anggapan bahwa Bitcoin bisa menjadi sebuah aset investasi. 
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Pembelian Bitcoin dalam jumlah besar dengan cara menukarkan sejumlah Fiat 

(mata uang yang diregulasi pemerintah suatu negara) ini kemudian menyebabkan 

harga beli dan jual Bitcoin semakin tinggi. 

 

Gambar 2.1. 

Pergerakan Bitcoin dari 29 April 2013 sampai 11 Maret 2018 

Sumber: coinmarketcap.com 

 

 Kenaikan harga ini adalah wajar terjadi dalam hukum supply dan demand. 

Bitcoin adalah jenis mata uang digital yang menganut konsep jumlah terbatas 

(scarcity), bukan mata uang digital yang bisa dicetak atau diterbitkan dalam jumlah 

banyak. Melihat harga jual Bitcoin yang semakin tinggi, tentu menarik minat 

masyarakat dan investor untuk mencari informasi tentang bagaimana cara 

mendapatkan Bitcon meskipun di Indonesia Bitcoin dilarang peredarannya oleh 

Bank Indonesia. 

 

Tabel 2.1.  

Faktor-faktor yang Mempengaruhi..., Try Fajar Win Suconingrum, Ma.-Ibs, 2018



 

 Indonesia Banking School 

 

27 

Perbedaan Bitcoin dengan Mata Uang Konvensional 

Kategori Bitcoin Mata Uang Konvensional 

Kewenangan Menggunakan teknologi 

peer to peer dan tanpa 

otoritas pusat atau 

lembaga untuk mengawasi 

operasi. 

Dikeluarkan oleh Bank 

Sentral sebagai bentuk dari 

kewenangannya mengelola 

kebijakan moneter 

nasional. 

Bentuk Bitcoin dirancang untuk 

menjadi mata uang digital. 

Diciptakan dalam bentuk 

fisik. 

Peredaran Jumlah Bitcoin yang 

diproduksi dibatasi sampai 

21 juta. 

Dapat diterbitkan tanpa 

batas. 

Teknologi Membutuhkan tingkat 

pengetahuan yang tinggi 

karena menggunakan 

teknologi cryptocurrency. 

Tidak membutuhkan 

teknologi dan pemahaman 

mendalam. 

Penerimaan di 

masyarakat 

umum 

Penerimaan masih 

terbatas, hanya dapat 

digunakan di toko tertentu. 

Dapat digunakan dan 

diterima di mana saja. 

 

Sumber: (Tiara Dhana Danella, Sihabbusdin, 2015), diolah kembali oleh penulis. 

 

 

2.1.3. Investasi 
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 Investasi merupakan komitmen untuk mengorbankan konsumsi sekarang 

(sacrifice current consumption) dengan tujuan memperbesar konsumsi di masa 

datang. Investasi dapat berkaitan dengan penanaman sejumlah dana pada aset nyata 

seperti: tanah, emas, rumah, dan aset nyata lainnya atau pada aset finansial seperti: 

deposito, saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Investasi adalah komitmen 

atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan 

tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang (Tandelilin, 2010).  

Menurut Benyamin Graham, kegiatan investasi adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan melalui analisis dengan mengupayakan adanya keamanan pokok 

investasi dan memberikan penghasilan yang wajar sesuai dengan risikonya dalam 

jangka waktu tertentu. Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut 

investor. Investor pada umumnya bisa digolongkan menjadi dua, yaitu investor 

individual (individual/retail investors) dan investor institusional (institutional 

investors). Investor individual terdiri dari individu-individu yang melakukan 

aktivitas investasi. Sedangkan investor institusional biasanya terdiri dari 

perusahaan-perusahaan asuranasi, lembaga penyimpan dana (bank dan lembaga 

simpan pinjam), lembaga dana pensiun, maupun perusahaan investasi. 

 Ada tiga prinsip pokok yang perlu dipahami dalam melakukan investasi 

menurut IBI dan LSPP (2013, p. 95), yaitu: 

1. High risk high return dalam setiap instrument investasi yang memberikan return 

tinggi, mengandung risiko yang tinggi pula. Sebaliknya, setiap instrument investasi 

yang memberikan return rendah, mengandung risiko yang rendah pula. Agar suatu 
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investasi tidak menjadi sia-sia dan dapat memberikan return yang wajar adalah 

dengan memperhatikan time value of money. 

2. Time value of money adalah menilai kewajaran hasil investasi secara ekonomi. 

Sebagai contoh, apabila tingkat inflasi Indonesia rata-rata 8% selama tiga tahun 

akhir dan diperkirakan akan turun menjadi 7% dalam tiga tahun ke depan bilamana 

tingkat bunga deposito rupiah hanya 5%. Investasi dalam kondisi seperti itu akan 

memberikan net return negatif yang tentunya akan merugikan. 

3. Don’t put your money in one basket dengan kata lain jika membeli hanya satu 

jenis saham, bila harga saham tersebut turun drastis, nilai investasinya akan terus 

jatuh. Sebaliknya jika membeli 10 jenis saham, bila satu harga saham turun, 

kemungkinan masa bisa di cover oleh kenaikan saham yang lain. 

Sejalan dengan pengertian investasi yang telah disebutkan sebelumnya, 

pelaksanaan kegiatan suatu investasi akan menyangkut tiga kegiatan pokok 

menurut IBI dan LSPP (2013, p. 96) yaitu: 

1. Analisis terhadap sarana atau instrumen investasi. Jika analisis ini tidak dapat 

dilakukan sendiri, hasil analisis dari pihak ketiga, seperti Standar and Poor, 

PT.Pefindo, dan kajian perusahaan efek lainnya, dapat sangat membantu. 

Perusahaan penilaian tersebut memfokuskan diri pada pemberian rating dari issuer. 

Untuk rating terbaik adalah AAA, sedangkan yang terjelek adalah D (Default). 

2. Upaya proteksi keamanan atas pokok investasi dapat dilakukan melalui berbagai 

cara, seperti option, hedging, swap, dan sebagainya.  

3. Menilai kewajaran return yang diterima terhadap risiko yang mungkin timbul. 

Prinsip-prinsip yang telah disebutkan tidak bisa tidak diindahkan atau sejenis, baik 
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dari ukuran, sektor industry, dan sebagainya. Bila return yang didapat minimal 

sama dengan hasil pendapatan rata-rata issuer sejenis, return masih dinilai wajar. 

 Investasi juga mempelajari bagaimana mengelola kesejahteraan investor 

(investor’s wealth). Kesejahteraan dalam konteks investasi berarti kesejahteraan 

yang sifatnya moneter bukan kesejahteraan rohani. Dengan demikian, dalam 

pengertian yang lebih luas, kapan saja seseorang memutuskan untuk tidak 

menghabiskan seluruh penghasilan saat ini,  maka ia dihadapkan pada keputusan 

investasi. Pada dasarnya, tujuan orang melakukan investasi adalah untuk 

menghasilkan sejumlah uang dan meningkatkan kesejahteraan investor (Tandelilin, 

2010). Secara lebih khusus lagi, ada beberapa alasan mengapa seseorang 

melakukan investasi, yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa 

datang, mengurangi tekanan inflasi, serta dorongan untuk menghemat pajak. 

 Proses investasi meliputi pemahaman dasar-dasar keputusan investasi dan 

bagaimana mengorganisir aktivitas-aktivitas dalam proses keputusan investasi. 

Dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat return harapan, tingkat risiko, serta 

hubungan antara return dan risiko. Return yang diharapkan investor dari investasi 

yang dilakukannya merupakan kompensasi atas biaya kesempatan (opportunity 

cost) dan risiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Dalam konteks 

manajemen investasi, perlu dibedakan antara return yang diharapkan (expected 

return) dan return yang terjadi (realized return). Return yang diharapkan (expected 

return) merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa datang. 

Sedangkan return yang terjadi (realized return) atau return aktual merupakan 
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tingkat return yang telah diperoleh investor pada masa lalu. Risiko bisa diartikan 

sebagai kemungkinan return aktual yang berbeda dengan return yang diharapkan. 

Secara spesifik, mengacu pada kemungkinan realisasi return aktual lebih rendah 

dari return minimum yang diharapkan. Return minimum yang diharapkan 

seringkali juga disebut sebagai return yang disyaratkan (required rate of return) 

(Tandelilin, 2010). 

 Proses keputusan investasi merupakan proses keputusan yang 

berkesinambungan (going process). Proses keputusan investasi terdiri dari 

beberapa tahap keputusan yang berjalan terus-menerus sampai tercapai invetasi 

yang terbaik menurut IBI dan LSPP (2013, p. 97): 

1. Penentuan Tujuan Investasi. Dalam menetapkan tujuan investasi, risk appetite 

seorang investor sangatlah terkait. Jika seorang investor menetapkan tingkat return 

yang tinggi, berarti ia pun bersedia untuk menanggung risiko yang tinggi pula. 

2. Penentuan Kebijaksanaan Investasi adalah menentukan kebijakan dasar sebagai 

rambu-rambu yang harus dipedomani, yang menyangkut sektor industri, jenis 

besaran investasi seperti obligasi saja, campuran obligasi dan saham, atau lainnya. 

3. Pemilihan Strategi Portofolio Investasi, yaitu untuk menetapkan besaran 

investasi, misalnya saham 50% dan obligasi 50%. Setelah ditetapka portofolio 

investasi tersebut, lalu dilakukan pemilihan asset, yaitu pemilihan jenis instrumen 

yang akan diinvestasikan. 
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4. Monitoring dan Penilaian adalah tahap terakhir setelah semua tahapan tersebut 

berjalan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja. Cara pengukuran dan evaluasi 

kinerja bisa dilakukan dengan membandingkan dengan kinerja indeks saham atau 

indeks obligasi. 

 Investor juga harus mempunyai strategi dalam berinvestasi seperti yang 

ditulis di dalam buku “Memahami Bisnis Bank” yaitu: 

1. Buy and hold strategy, strategi investasi yang paling mudah dan murah, yaitu 

dengan cara membeli satu atau beberapa instrument investasi kemudian disimpan 

dengan harapan harganya naik sehingga investor dapat menjualnya bila 

memerlukan dana yang telah diinvestasikan. Jenis investasi ini cocok bagi investor 

yang mengharapkan keuntungan jangka panjang. 

2. Active Management Strategy, suatu strategi investasi cukup kompleks yang harus 

dilakukan secara aktif untuk mendapatkan keuntungan, baik jangka pendek maupun 

jangka panjang. Strategi ini hanya dapat dilakukan oleh seorang investor yang 

hanya meluangkan waktunya untuk berinvestasi. 

3. Immunization Strategy, suatu strategi investasi untuk memproteksi kemungkinan 

kerugian yang mungkin timbul atas investasi yang ditanamkan. Strategi ini sangat 

bermanfaat bagi investor yang sangat konservatif dan tidak ingin kehilangan pokok 

investasinya. 

Saat ini semakin berkembang pesatnya sistem teknologi, selain aset nyata 

dan aset finansial, jenis cryptocurrency yaitu Bitcoin, juga dapat digunakan sebagai 

instrumen investasi. Investor lebih banyak melihat Bitcoin sebagai alat investasi 
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atau spekulasi dibandingkan sebagai fungsi yang lain. Mungkin tidak ada alat 

spekulasi yang lebih menggiurkan dari Bitcoin sekarang ini (Syamsiah, 2017). 

2.1.4. Teori Tindakan Beralasan (Theory Of Reasoned Action) dan Teori 

Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) 

Manusia biasanya berperilaku dengan cara yang masuk akal. Mereka 

mempertimbangkan perilakunya berdasarkan informasi yang tersedia, dan secara 

implisit atau eksplisit juga mempertimbangkan akibat dari tindakan mereka (Ajzen, 

2006). Ajzen (2005) menjelaskan, perilaku didasarkan faktor kehendak yang 

melibatkan pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan atau tidak melakukan 

suatu perilaku; dimana dalam prosesnya, berbagai pertimbangan tersebut akan 

membentuk intensi untuk melakukan suatu perilaku. 

Dalam theory of reasoned action dinyatakan bahwa intensi untuk 

melakukan suatu perilaku memiliki dua prediktor utama, yaitu attitude toward the 

behavior dan subjective norm. Pengembangan dari teori ini adalah theory of 

planned behavior, menemukan prediktor lain yang juga memengaruhi intensi untuk 

melakukan suatu perilaku dengan memasukkan konsep perceived behavioral 

control. Sehingga terdapat tiga prediktor utama yang memengaruhi intensi individu 

untuk melakukan suatu perilaku, yaitu sikap terhadap suatu perilaku (attitude 

toward the behavior), norma subyektif tentang suatu perilaku (subjective norm), 

dan persepsi tentang kendali perilaku (perceived behavioral control) (Ajzen, 2005). 

Fishbein dan Ajzen (2004) memaparkan bahwa theory of planned 

behavior didasarkan atas pendekatan terhadap beliefs yang dapat mendorong 
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individu untuk melakukan perilaku tertentu. Pendekatan terhadap beliefs dilakukan 

dengan mengasosiasikan berbagai karakteristik, kualitas, dan atribut berdasarkan 

informasi yang telah dimiliki, kemudian secara otomatis akan terbentuk intensi 

untuk berperilaku. Pendekatan dalam theory of planned behavior  dikhususkan 

pada perilaku spesifik yang dilakukan individu dan dapat digunakan untuk semua 

perilaku secara umum (Yuliana, 2004). Seberapa besar pengaruh attitude toward 

the behavior, subjective norm, dan perceived behavioral control terhadap intensi 

untuk melakukan suatu perilaku ditentukan oleh intensi berperilaku yang akan 

digambarkan. Besarnya pengaruh attitude toward the behavior, subjective norm, 

dan perceived behavioral control kemungkinan pun berubah-ubah dari satu 

individu ke individu lainnya, atau dari satu populasi ke populasi lainnya (Ajzen, 

2005). 

 

2.1.4.1. Sikap 

 Ajzen (2005) mengemukakan bahwa sikap adalah keyakinan mengenai 

konsekuensi dari suatu perilaku atau secara singkat disebut keyakinan-keyakinan 

perilaku (behavioral beliefs). Keyakinan berkaitan dengan penilaian subjektif 

individu terhadap dunia sekitarnya, pemahaman individu mengenai diri dan 

lingkungannya, dilakukan dengan cara menghubungkan antara perilaku tertentu 

dengan berbagai manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh apabila individu 

melakukan atau tidak melakukannya. Keyakinan ini dapat memperkuat sikap 

terhadap perilaku itu apabila berdasarkan evaluasi yang dilakukan individu, 

diperoleh data bahwa perilaku itu dapat memberikan keuntungan baginya. 
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Sikap individu dalam investasi Bitcoin bisa cenderung positif dan negatif 

tergantung dengan manfaat yang akan diperoleh dari investasi Bitcoin untuk 

investor yang bersangkutan. Dalam kaitannya mengenai sikap, individu akan 

memutuskan segala sesuatu apabila suatu perilaku tersebut juga bisa membuat puas 

individu dalam melakukan sesuatu. 

 

2.1.4.2. Norma Subyektif 

  Hasil dari menampilkan suatu perilaku adalah ditentukan oleh kesetujuan 

atau ketidaksetujuan orang lain atau kelompok tertentu. Kesetujuan atau 

ketidaksetujuan ini dapat mengarah pada adanya penghargaan atau hukuman atas 

perilaku yang ditampilkan individu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

dalam menampilkan suatu perilaku perlu adanya pemikiran dari individu lain yang 

akan dijelaskan melalui norma subyektif. Teori perilaku terencana memerhatikan 

elemen sosial dari perilaku seorang individu melalui norma subyektif ini (Ajzen, 

2004). Ajzen (2005) memaparkan subjective norm merupakan fungsi yang 

didasarkan oleh belief , yang disebut sebagai normative beliefs, 

yaitu belief mengenai kesetujuan dan atau ketidaksetujuan seseorang maupun 

kelompok yang penting bagi individu terhadap suatu perilaku (salient referent 

beliefs). Ajzen (2006) menambahkan, pada beberapa perilaku, rujukan sosial yang 

dianggap penting juga memasukkan rujukan sosial yang berasal dari orang tua, 

pasangan pernikahan, sahabat, rekan kerja, dan rujukan lain yang berhubungan 

dengan suatu perilaku. Secara spesifik, dalam teori perilaku terencana (theory of 

planned behavior), norma subyektif tentang suatu perilaku (subjective norm) 
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didefinisikan sebagai persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan 

atau tidak melakukan suatu perilaku. Subjective norm ditentukan oleh kombinasi 

antara belief individu tentang kesetujuan dan atau ketidaksetujuan seseorang 

maupun kelompok yang penting bagi individu terhadap suatu perilaku (normative 

beliefs), dengan motivasi individu untuk mematuhi rujukan tersebut (motivation to 

comply). 

 Secara umum, semakin individu mempersepsikan bahwa rujukan sosialnya 

merekomendasikan untuk melakukan suatu perilaku maka individu akan cenderung 

merasakan tekanan sosial untuk melakukan perilaku tersebut; sebaliknya, semakin 

individu mempersepsikan bahwa rujukan sosialnya merekomendasikan untuk tidak 

melakukan suatu perilaku maka individu akan cenderung merasakan tekanan sosial 

untuk tidak melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 2005). 

 

2.1.4.3. Persepsi Kendali atas Perilaku 

 Selain attitude toward the behavior dan subjective norm, dalam planned 

behavior theory terdapat pula faktor individual, yaitu persepsi tentang kendali 

perilaku (perceived behavioral control). Secara konseptual, perceived behavioral 

control diharapkan untuk memoderasi pengaruh intensi pada perilaku yang 

dilakukan individu; sehingga suatu intensi yang kuat akan menghasilkan perilaku 

hanya jika perceived behavioral control yang dimiliki individu juga kuat. 

Ajzen (2006) menyatakan bahwa intensi dan perceived behavioral 

control adalah berpengaruh terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh individu, 

namun pada umumnya, intensi dan perceived behavioral control tidak memiliki 
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hubungan yang signifikan. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki kontrol 

penuh terhadap perilaku yang akan ditampilkannya. Perceived behavioral 

control sangat penting artinya ketika rasa percaya diri individu sedang dalam 

kondisi yang rendah. 

Ajzen (2006) memaparkan perceived behavioral control sebagai fungsi 

yang didasarkan oleh belief yang disebut sebagai control beliefs, 

yaitu belief individu mengenai faktor pendukung dan atau penghambat untuk 

melakukan suatu perilaku (salient control beliefs). Belief tentang faktor pendukung 

dan penghambat untuk melakukan suatu perilaku didasarkan pada pengalaman 

terdahulu individu tentang suatu perilaku, informasi yang dimiliki individu tentang 

suatu perilaku yang diperoleh dengan melakukan observasi pada pengetahuan yang 

dimiliki diri maupun orang lain yang dikenal individu, dan juga oleh berbagai faktor 

lain yang dapat meningkatkan ataupun menurunkan perasaan individu mengenai 

tingkat kesulitan dalam melakukan suatu perilaku. Secara spesifik, dalam planned 

behavior theory, perceived behavioral control didefinisikan sebagai persepsi 

individu mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan suatu 

perilaku. Persepsi kendali atas perilaku ditentukan oleh kombinasi 

antara belief individu mengenai faktor pendukung dan atau penghambat untuk 

melakukan suatu perilaku (control beliefs), dengan kekuatan perasaan individu 

akan setiap faktor pendukung ataupun penghambat tersebut (perceived power 

control). 

Secara umum, semakin individu merasakan banyak faktor pendukung dan 

sedikit faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka individu 
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akan cenderung mempersepsikan diri mudah untuk melakukan perilaku tersebut; 

sebaliknya, semakin sedikit individu merasakan sedikit faktor pendukung dan 

banyak faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka individu 

akan cenderung mempersepsikan diri sulit untuk melakukan perilaku tersebut 

(Ajzen, 2006). 

 

2.1.4.4. Intensi Investasi 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online (2015) intensi diartikan 

sebagai maksud atau tujuan. Intensi dapat didefinisikan sebagai suatu 

kecenderungan perilaku yang dilakukan dengan sengaja dan bukan tanpa tujuan. 

Secara spesifik, dalam teori perilaku terencana, dijelaskan bahwa intensi untuk 

melakukan suatu perilaku adalah indikasi kecenderungan individu untuk 

melakukan suatu perilaku dan merupakan anteseden langsung dari perilaku 

tersebut. Intensi untuk melakukan suatu perilaku dapat diukur melalui tiga prediktor 

utama yang memengaruhi intensi tersebut, yaitu attitude toward the behavior, 

subjective norm, dan persepsi kendali atas perilaku (Ajzen, 2006).  

Intensi untuk berinvestasi (intention to invest) memerlukan pengetahuan 

analisis khusus untuk meyakini tentang kinerja saham yang akan dipilih dalam 

investasi saham secara keseluruhan  (Septyanto dan Adhikara, 2011). Arrozi (2012) 

mengatakan bahwa intensi untuk berinvestasi adalah proses kognitif untuk 

memperkirakan risiko dan return. Konsumsi dan investasi adalah kegiatan yang 

terkait. Investor menginvestasikan uang mereka untuk meningkatkan utilitas dalam 

bentuk kesejahteraan keuangan. Proses ini menunjukkan bagaimana investor harus 
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melakukan investasi, berapa banyak investasi, dan ketika investasi akan dilakukan 

(Septyanto dan Adhikara, 2011).   

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan dapat disimpulkan 

bahwa seberapa besar pengaruh attitude toward the behavior, subjective norm, dan 

persepsi kendali atas perilaku terhadap intensi untuk melakukan suatu perilaku 

ditentukan oleh intensi berperilaku yang akan digambarkan. Besarnya pengaruh 

attitude toward the behavior, subjective norm, dan persepsi kendali atas perilaku 

kemungkinan pun berubah-ubah dari satu individu ke individu lainnya, atau dari 

satu populasi ke populasi lainnya (Ajzen, 2005). 

 

2.1.4.5. Perilaku Investor 

 Intensi merupakan salah satu tahapan dari proses pengambilan keputusan 

etis. Intensi diasumsikan menangkap faktor-faktor motivasional yang 

mempengaruhi perilaku (Ajzen, 2005). Setelah itu intensi membentuk intensi 

perilaku, yang mana intensi perilaku (behavioral intention) adalah probabilitas 

subyektif seseorang jika mereka akan melakukan beberapa perilaku (Ajzen dan 

Fishbein, 2005).  

Setiap investor perlu mengetahui dan mempertimbangkan keputusan dalam 

investasi. Pengambilan keputusan investasi adalah proses untuk menyimpulkan 

atau membuat keputusan tentang beberapa isu atau permasalahan, membuat pilihan 

diantara dua atau lebih alternatif investasi atau bagian dari transformasi input 

menjadi output (Eru et al., 2016). Dalam mengambil keputusan investasi, investor 

banyak dipengaruhi oleh perilaku. Disebut sebagai perilaku karena adanya faktor 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi..., Try Fajar Win Suconingrum, Ma.-Ibs, 2018



 

 Indonesia Banking School 

 

40 

psikologi yang terlibat di dalamnya. Perilaku investasi menurut Warneryd (1988) 

bahwa perilaku investasi dapat diartikan sebagai sikap menahan diri seseorang 

dalam membeli sesuatu selama periode tertentu dengan tujuan agar dapat membeli 

hal lain pada waktu yang akan datang. Sedangkan dalam sudut pandang psikologis, 

perilaku investasi berkaitan dengan pertanyaan mendasar tentang bagaimana 

manusia menghadapi ketidakpastian sehubungan dengan masa depan dan 

bagaimana mereka melakukan persiapan akan hal tersebut untuk digunakan 

diwaktu yang akan datang (Warneryd, 1988).  

Perilaku itu sendiri muncul juga disebabkan karena diawali dengan adanya 

niat dari dalam diri sendiri, kemudian di dukung oleh lingkungan sekitarnya, dan 

kemudahan atau kesulitan niatan tersebut dijalani. Semakin individu memiliki 

penilaian bahwa suatu perilaku akan menghasilkan konsekuensi positif maka 

individu akan cenderung bersikap favorable terhadap perilaku tersebut; sebaliknya, 

semakin individu memiliki penilaian bahwa suatu perilaku akan menghasilkan 

konsekuensi negatif maka individu akan cenderung bersikap unfavorable terhadap 

perilaku tersebut (Ajzen, 2005). 

 

 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

 Beberapa penelitian terdahulu telah menguji sikap. norma subyektif, 

persepsi kendali atas perilaku yang mempengaruhi intensi dan perilaku investasi. 

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang diringkas dalam tabel 2.2: 
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Tabel 2.2. 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama Peneliti /  

Judul Penelitian 
Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1 (Yogatama, 2013) “Analisis 

Pengaruh Attiitude, Subjective 

Norm, dan Perceived Behavior 

Control Terhadap Intensi 

Penggunaan Helm Saat 

Mengendarai Motor Pada 

Remaja dan Dewasa di Jakarta 

Selatan” 

a. Sikap 

b. Norma Subyektif 

c. Persepsi Kendali atas 

Perilaku 

d. Intensi Penggunaan 

Terdapat pengaruh yang 

signifikan dari faktor 

sikap, norma subyektif, 

serta persepsi kendali 

atas perilaku terhadap 

intensi penggunaan 

helm.  

2 (Efendi Jazran 2014) “Faktor-

faktor Psikologis yang 

Mempengaruhi Intensi Membeli 

Produk Fashion Tiruan” 

a. Sikap (Behavioral 

beliefs, Outcome 

evaluation) 

b. Norma Subyektif 

(Normative Beliefs, 

Motivation to Comply) 

c. Persepsi atas Kendali 

Perilaku (Control 

Beliefs, Power of 

Factor) 

d. Gender 

e. Intensi Membeli 

 

1. Behavioral beliefs, 

outcome evaluation,  

normative beliefs, 

control beliefs, power 

of factor dan gender 

tidak memberikan 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

intensi membeli. 

2. Motivation to comply 

memberikan pengaruh 

signifikan terhadap 

intensi membeli. 

 

3 (Citra Sondari, 2015)  “Persepsi 

Terhadap Investasi dan Intensi 

Berinvestasi (Survey Pada 

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah 

Daerah Tingkat II di Jawa 

Barat)” 

a. Sikap 

b. Norma Subjektif 

c. Efikasi Diri 

d. Intensi Berinvestasi 

1. Sikap dan norma 

subyektif memberikan 

pengaruh signifikan 

terhadap intensi 

berinvestasi. 

2. Efikasi Diri tidak 

memberikan pengaruh 

yang signifikan 

terhadap intensi 

berinvestasi. 

4. Intensi Berinvestasi 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan 

terhadap perilaku 

intensi berinvestasi. 

 

No. Nama Peneliti / 

 Judul Penelitian 
Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

4 (Respati, 2011) “Pengaruh 

Locus of Control Terhadap 

Hubungan Sikap Manajer, 

Norma-norma Subyektif, 

Kendali Perilaku Persepsian, 

dan Intensi Manajer dalam 

a. Locus of Control 

Eksternal 

b. Sikap Manajer 

c. Norma-norma 

Subyektif 

Pengaruh sikap 

manajer, norma 

subyektif, dan 

persepsi kendali atas 

perilaku  terkait 

dengan kecurangan 
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Melakukan Kecurangan 

Penyajian Laporan Keuangan” 

d. Kendali Perilaku 

Persepsian 

e. Intensi Manajer 

penyajian laporan 

keuangan mempunyai 

pengaruh signifikan 

terhadap intensi 

manajer. 

5 (Teo & Beng Lee, 2010) 

“Explaining The Intention To 

Use Technology Among Student 

Teachers (An Application Of 

The Theory Of Planned 

Behavior)” 

a. Sikap 

b. Norma Subyektif 

c. Persepsi Kendali atas 

Perilaku 

d. Perilaku Intensi 

Penggunaan 

1. Sikap dan norma 

subyektif mempunyai 

pengaruh signifikan 

terhadap perilaku 

intensi penggunaan 

aplikasi. 

2. Persepsi kendali 

perilaku tidak 

mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap 

perilaku intensi 

penggunaan aplikasi. 

6 (Ramadhan Tri, 2008) “Analisis 

Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Intensi 

Konsumen Dalam Membeli 

Tiket Kereta Api Online” 

a. Perceived of 

Usefullnes 

b. Perceived Ease to 

Use 

c. Web Interface 

d. Security 

e. Behavioral Intention 

1. Perceived of 

Usefullness tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

perilaku/intensi 

membeli. 

2. Perceived ease to 

use, Faktor Web 

Interface, dan faktor 

keamanan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

perilaku/intensi 

membeli. 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Peneliti / 

 Judul Penelitian 
Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

7 (Parianti, Suartana, & Badera, 

2016) “Faktor-faktor yang 

Memengaruhi Niat dan Perilaku 

Whistleblowing Mahasiswa 

Akuntansi” 

a. Sikap terhadap 

Perilaku 

b. Norma Subyektif 

c. Persepsi Kendali atas 

Perilaku 

1. Sikap, norma 

subyektif, persepsi 

kendali atas perilaku 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan 

terhadap intensi 
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d. Intensi untuk 

melakukan 

whistleblowing 

e. Perilaku 

Whistleblowing 

mahasiswa akuntansi 

untuk melaporkan 

pelanggaran 

whistleblowing. 

2. Intensi untuk 

melakukan 

whistleblowing 

mempunyai hubungan 

yang signifikan 

terhadap perilaku 

whistleblowing. 

8 (Gopi & Ramayah, 2007) 

“Applicability of theory of 

planned behavior in predicting 

intention to trade online” 

a. Sikap 

b. Norma Subyektif 

c. Persepsi Kendali atas 

Perilaku 

d. Intensi Perilaku 

e. Aktual usage 

Sikap, norma 

subyektif, dan kendali 

atas perilaku 

mempunyai hubungan 

yang signifikan 

terhadap perilaku 

intensi investor 

menggunakan internet 

stock trading. 

 

9 (Alleyne & Tracey, 2011) 

“Using the theory of planned 

behavior and risk propensity to 

measure investment intentions 

among future investors” 

a. Sikap 

b. Norma Subyektif 

c. Persepsi Kendali atas 

Perilaku 

d. Risk Propensity 

e. Intensi Investasi 

Sikap, norma 

subyektif, persepsi 

kendali atas perilaku, 

dan risk propensity 

mempunyai hubungan 

yang signifikan 

terhadap intensi 

investasi. 

10 (Cheng, Thi, & Tu, 2011) 

“Examining Customer Purchase 

Intentions for Counterfeit 

Products Based on a Modified 

Theory of Planned Behavior”  

 

a. Sikap 

b. Norma Subyektif 

c. Persepsi Kendali atas 

Perilaku 

d. Persepsi Kendali atas 

Keuangan 

e. Perilaku Intensi 

Sikap, norma 

subyektif, persepsi 

kendali atas perilaku, 

dan persepsi kendali 

atas keuangan 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan 

terhadap perilaku 

intensi. 

 

Sumber: Olahan penulis 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang teori perilaku 

terencana (theory of planned behavior) yaitu sikap perilaku, norma subyektif, 

persepsi kendali atas perilaku terhadap intensi investasi dan perilaku intensi 
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investasi yang mana, dan persepsi kendali atas perilaku terhadap perilaku intensi 

investasi. Berikut ini adalah kerangka pemikiran untuk pengembangan hipotesis 

dalam gambar berikut: 

Gambar 2.2.  

Kerangka Pemikiran 

  

 

 

 

 

 

Sumber: Ajzen, diolah kembali (2018) 

 

2.4. Pengembangan Hipotesis 

2.4.1. Sikap dan Intensi Investasi 

 Ajzen (2005) memaparkan sikap terhadap suatu perilaku (attitude toward 

the behavior) didefinisikan sebagai derajat penilaian positif atau negatif individu 

terhadap suatu perilaku. Semakin individu memiliki penilaian bahwa suatu perilaku 

akan menghasilkan konsekuensi positif maka individu akan cenderung 

bersikap favorable terhadap perilaku tersebut; sebaliknya, semakin individu 

memiliki penilaian bahwa suatu perilaku akan menghasilkan konsekuensi negatif 

maka individu akan cenderung bersikap unfavorable terhadap perilaku tersebut.  

 Alleyne & Tracey (2011) mengatakan dalam penelitiannya bahwa sikap 

investor menjadi penentu yang dianggap penting dalam membuat keputusan 

Sikap (Attitude 

toward behavior) 

Norma Subyektif 

(Subjective Norms) 

Persepsi Kendali atas 

Perilaku (Perceived 

Control Behavior) 

Intensi Investasi 

(Intention to 

Investment) 

Perilaku Investor  

(Behavior Intention 

to Investment) 
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investasi. Hal ini menyebabkan sikap mempunyai pengaruh signifikan yang positif 

terhadap suatu intensi. 

Ho1: Sikap tidak berpengaruh terhadap intensi investasi. 

Ha2: Sikap berpengaruh terhadap intensi investasi. 

 

2.4.2. Norma Subyektif dan Intensi Investasi 

 Hasil dari menampilkan suatu perilaku adalah ditentukan oleh kesetujuan 

atau ketidaksetujuan orang lain atau kelompok tertentu. Kesetujuan atau 

ketidaksetujuan ini dapat mengarah pada adanya penghargaan atau hukuman atas 

perilaku yang ditampilkan individu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

dalam menampilkan suatu perilaku perlu adanya pemikiran dari individu lain yang 

akan dijelaskan melalui norma subyektif (Ajzen, 2005). 

 Hasil ini juga didukung oleh penelitian (Alleyne & Tracey, 2011) bahwa 

norma subyektif merupakan faktor yang penting dalam intensi investasi. Ajzen 

(2005) mengatakan semakin individu mempersepsikan bahwa rujukan sosialnya 

merekomendasikan untuk melakukan suatu perilaku, maka individu akan 

cenderung merasakan tekanan sosial untuk melakukan perilaku tersebut; 

sebaliknya, semakin individu mempersepsikan bahwa rujukan sosialnya 

merekomendasikan untuk tidak melakukan suatu perilaku, maka individu akan 

cenderung merasakan tekanan sosial untuk tidak melakukan perilaku tersebut. 

Ho3: Norma subyektif tidak berpengaruh terhadap intensi investasi. 

Ha4: Norma subyektif berpengaruh terhadap intensi investasi. 

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi..., Try Fajar Win Suconingrum, Ma.-Ibs, 2018



 

 Indonesia Banking School 

 

46 

2.4.3. Persepsi Kendali atas Perilaku dan Intensi Investasi 

 Dalam teori perilaku terencana (theory of planned behavior), persepsi 

kendali atas perilaku didefinisikan sebagai persepsi individu mengenai kemudahan 

atau kesulitan untuk melakukan suatu perilaku. Persepsi kendali atas 

perilaku ditentukan oleh kombinasi antara belief individu mengenai faktor 

pendukung dan atau penghambat untuk melakukan suatu perilaku (control beliefs), 

dengan kekuatan perasaan individu akan setiap faktor pendukung ataupun 

penghambat tersebut (perceived power control). 

 Semakin individu merasakan banyak faktor pendukung dan sedikit faktor 

penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka individu akan cenderung 

mempersepsikan diri mudah untuk melakukan perilaku tersebut; sebaliknya, 

semakin sedikit individu merasakan sedikit faktor pendukung dan banyak faktor 

penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka individu akan cenderung 

mempersepsikan diri sulit untuk melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 2006). 

Alleyne & Tracey (2011) mengatakan potensi investor berinvestasi dipengaruhi 

dari pengaruh persepsi orang lain serta asesmen investasi tersebut apakah sangat 

berisiko atau tidak.  

 

Ho5: Persepsi kendali atas perilaku tidak berpengaruh terhadap intensi investasi. 

Ha6: Persepsi kendali atas perilaku berpengaruh terhadap intensi investasi. 

 

2.4.4. Intensi Investasi dan Perilaku Investor 
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 Ajzen (2005) menjelaskan, perilaku didasarkan faktor kehendak yang 

melibatkan pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan atau tidak melakukan 

suatu perilaku dimana dalam prosesnya, berbagai pertimbangan tersebut akan 

membentuk intensi untuk melakukan suatu perilaku. Intensi merupakan penentu 

dan disposisi dari perilaku, hingga individu memiliki kesempatan dan waktu yang 

tepat untuk menampilkan perilaku tersebut secara nyata.  

 Pernyataan tersebut juga didukung oleh (Parianti et al., 2016) bahwa intensi 

berpengaruh positif pada perilaku intensi, dimana apabila individu menunjukkan 

niat yang tinggi terhadap suatu perilaku, maka intensi tersebut akan mendukung 

suatu perilaku tersebut. Sebaliknya, intensi akan mempunyai pengaruh negatif 

apabila individu menunjukkan niat yang rendah terhadap suatu perilaku. 

Ho7: Intensi investasi tidak berpengaruh terhadap perilaku investasi. 

Ha8: Intensi investasi berpengaruh terhadap perilaku investasi. 

 

2.4.5. Persepsi Kendali atas Perilaku dan Perilaku Investasi 

 Teori Perilaku Terencana (theory of planned behavior) merupakan 

pengembangan dari Teori Tindakan Beralasan (theory of reasoned action) dengan 

menambahkan konstruk persepsi kendali atas perilaku.  Konstruk ini ditambahkan 

untuk menegaskan bahwa niat seseorang untuk  berperilaku juga dipengaruhi oleh 

persepsi kontrol individu terhadap perilakunya (Ajzen, 2005). Persepsi 

kemampuan mengontrol perilaku adalah persepsi atau kemampuan diri individu 

mengenai untuk mengontrol suatu perilaku, salah satunya perilaku investasi. Hasil 
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penelitian (Parianti et al., 2016) mengatakan bahwa persepsi kendali atas perilaku 

merupakan prediktor kuat dari perilaku seseorang. 

Ho9: Persepsi kendali atas perilaku tidak berpengaruh terhadap perilaku investasi. 

Ha10: Persepsi kendali atas perilaku berpengaruh terhadap perilaku investasi. 
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3.1. Objek Penelitian 

 Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data yang 

sesuai. Objek dalam penelitian ini adalah individu yang memahami investasi 

Bitcoin. Bitcoin merupakan instrumen investasi unik dan menarik yang tidak 

mempunyai dasar penilaian (underlying) yang sah dari badan formil seperti 

instrumen investasi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Sentral. Akan tetapi, Bitcoin 

paling banyak diminati oleh para pelaku investasi yang saat ini banyak 

diperbincangkan oleh banyak kalangan di seluruh dunia, terutama di Indonesia. 

 Adapun variabel dalam penelitian ini terdiri dari sikap, norma subyektif, 

persepsi kendali atas perilaku, intensi investasi, dan perilaku intensi investasi. 

Penelitian ini dilakukan dengan survei online kepada responden. Target responden 

untuk penelitian ini seluruh responden pria dan wanita yang berada di wilayah 

Jakarta dan Surabaya dan memahami tentang Bitcoin karena Jakarta dan Surabaya 

merupakan kota besar di Indonesia. 

 

3.2. Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif untuk 

memperoleh gambaran nyata bagaimana sikap, norma subyektif, persepsi kendali 

atas perilaku, dan intensi investasi dapat mempengaruhi perilaku intensi investasi. 

Riset deskriptif adalah satu jenis riset konklusif yang mempunyai tujuan utama 

menguraikan sesuatu-biasanya karakteristik atau fungsi pasar (Malhotra, 2005, p. 

93). Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu metodologi riset 
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yang berupaya untuk mengkuantifikasi data dan biasanya menerapkan analisis 

statistik tertentu. Karakteristik penelitian yang digunakan adalah cross sectional 

dimana peneliti melakukan pengumpulan informasi mengenai sampel tertentu dari 

elemen populasi hanya satu kali (Malhotra, 2005, p. 95).  

 

3.3. Metode Pengambilan Sampel 

3.3.1. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dan akurat, peneliti 

menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang dibuat peneliti untuk 

menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. Data primer diperoleh dengan 

metode survei berupa beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. 

Survei dilakukan menggunakan kuesioner secara online. Kuesioner merupakan 

teknik terstruktur untuk memperoleh data yang terdiri dari serangkaian pertanyaan, 

tertulis atau verbal, yang dijawab oleh responden. Dalam pemilihan jawaban 

kuesioner online digunakan skala likert. Skala likert merupakan skala pengukuran 

dengan 5 kategori respon yang berkisar antara “sangat setuju” hingga “sangat tidak 

setuju” yang mengharuskan responden menentukan derajat persetujuan maupun 

ketidaksetujuan terhadap masing-masing pernyataan mengenai objek stimulus 

(Malhotra, 2005, p. 298). Dengan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau 

pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif.  
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3.3.2 Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk maksud selain 

menyelesaikan masalah yang dihadapi (Malhotra, 2005, p. 121). Data sekunder 

dalam penelitian ini menggunakan data eksternal yang mana diperoleh dari bahan 

terbitan dan database komputer. 

 

3.3.3. Populasi dan Sampel 

 Penelitian ini memerlukan sampel dari suatu populasi untuk melakukan uji 

terhadap perilaku intensi investasi secara online pada investor. Menurut Malhotra 

(2005, p. 364) populasi adalah gabungan seluruh elemen, yang memiliki 

serangkaian karakteristik serupa, yang mencakup semesta untuk kepentingan 

masalah riset pemasaran. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh responden 

pria dan wanita berusia dari 17 tahun sampai usia pensiun yang berada di wilayah 

Jakarta dan Surabaya dan memahami tentang Bitcoin. 

Sampel adalah subkelompok elemen populasi yang terpilih untuk 

berpartisipasi dalam studi (Malhotra, 2005, p. 364). Teknik sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling. Non probability 

sampling adalah teknik sampling yang tidak menggunakan prosedur pemilihan 

peluang melainkan mengandalkan judgement pribadi peneliti. Teknik  non 

probability sampling yang digunakan peneliti adalah sampling convenience. 

Sampling convenience yaitu sebuah teknik sampling nonprobabilitas yang berupaya 
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memperoleh samel elemen yang mudah serta pemilihan unit sampling diserahkan 

terutama ke pewawancara. (Malhotra, 2005, p. 371-376).  

Untuk mendapatkan hasil perhitungan yang valid terhadap sampel, 

pedoman ukuran sample tergantung pada jumlah indikator dikali 5 sampai 10 (Hair 

et al., 2010) Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dalam penelitian ini dapat 

diketahui jumlah sampel sebagai berikut:  

Jumlah Sampel = Jumlah Indikator x 5 sampai 10 

Jumlah Sampel = 19 x 5 = 95 Sampel 

 

3.4. Operasionalisasi Variabel 

 Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sikap, norma subyektif, kendali 

atas perilaku, dan intensi investasi terhadap perilaku investor, maka dibuat indikator 

skala pengukuran dari beberapa peneliti terdahulu. Indikator-indikator tersebut 

akan dijadikan sebuah survei untuk mendapatkan data primer dari responden di 

wilayah Jakarta dan Surabaya. Berikut tabel operasionalisasi variabel: 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1.  

Operasionalisasi Variabel 
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Variabel Definisi Measurement Instrumen 

Sikap (Attitude / ATT) Sikap didefinisikan sebagai 

derajat penilaian positif atau 

negatif individu terhadap 

suatu perilaku (Ajzen, 2005). 

ATT1: Bitcoin adalah 

investasi yang menarik 

ATT2: Saya senang 

investasi Bitcoin 

ATT3: Keunikan Bitcoin 

membuat saya lebih 

tertarik untuk investasi 

Bitcoin 

ATT4: Saya lebih memilih 

investasi Bitcoin 

dibandingkan 

cryptocurrency lainnya 

(Teo dan Beng Lee, 2010), 

(Augusto de Matos, 

Trindade Ituassu, & Vargas 

Rossi, 2007) 

 

 

 

 

 

Skala Likert (1-5) 

Sangat Tidak Setuju – 

Sangat Setuju 
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Norma Subyektif (Subjective 

Norm / SN) 

Norma subyektif tentang 

suatu perilaku didefinisikan 

sebagai persepsi individu 

tentang tekanan sosial untuk 

melakukan atau tidak 

melakukan suatu perilaku 

(Ajzen, 2005). 

SN1: Keluarga saya 

mendukung saya untuk 

investasi Bitcoin 

SN2: Regulator tidak 

menghambat investasi 

Bitcoin 

SN3: Teman saya 

mengajak saya untuk 

investasi Bitcoin  

SN4: Lingkungan saya 

berpendapat bahwa 

investasi Bitcoin adalah ide 

yang baik 

(Teo dan Beng Lee, 2010),  

(Gopi dan Ramayah, 2007) 

 

 

 

 

 

 

Skala Likert (1-5) 

Sangat Tidak Setuju – 

Sangat Setuju 
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Persepsi Kendali atas 

Perilaku (Perceived 

Behavioral Control / PBC) 

Persepsi kendali atas 

perilaku didefinisikan 

sebagai persepsi individu 

mengenai kemudahan atau 

kesulitan untuk melakukan 

suatu perilaku 

 (Ajzen, 2006). 

PBC1: Saya memperoleh 

informasi Bitcoin dengan 

mudah sehingga saya dapat 

melakukan investasi 

Bitcoin 

PBC2: Saya menemukan 

investasi Bitcoin sebagai 

instrumen investasi yang 

unik dan menantang 

PBC3: Saya memiliki 

waktu yang cukup untuk 

investasi Bitcoin sebagai 

investasi yang praktis  

(Teo dan Beng Lee, 2010)  

(Cheng et al., 2011) 

PBC4: Saya mempunyai 

pemahaman yang kuat 

tentang investasi Bitcoin 

PBC5: Meskipun saya 

kurang handal 

menggunakan teknologi, 

saya tetap akan mencoba 

investasi Bitcoin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala Likert (1-5) 

Sangat Tidak Setuju – 

Sangat Setuju 
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PBC6: Meskipun saya 

tidak memiliki beberapa 

sumber untuk mengetahui 

cara investasi Bitcoin, saya 

akan bertanya kepada 

teman saya agar dapat 

melakukan investasi 

Bitcoin 

(Gopi dan Ramayah, 2007) 

(Efendi et al., 2014) 
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Intensi Investasi (Intention to 

Invest / ITI) 

Niat individu dalam 

melakukan investasi yang 

akan menentukan keputusan 

individu dalam melakukan 

investasi untuk 

meningkatkan utilitas dalam 

bentuk kesejahteraan 

keuangan (Septyanto dan 

Adhikara, 2011). 

ITI1: Saya akan 

melakukan investasi 

Bitcoin meskipun risiko 

ditanggung sendiri oleh 

saya 

ITI2: Saya akan 

melakukan investasi 

Bitcoin meskipun Bitcoin 

tidak memiliki penjaminan 

dari Regulator 

ITI3: Saya akan 

melakukan investasi 

Bitcoin karena ingin 

mengetahui investasi yang 

baru dan unik 

(Efendi, 2014) 

 

 

 

 

 

 

Skala Likert (1-5) 

Sangat Tidak Setuju – 

Sangat Setuju 
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Perilaku Investasi 

(Behavioral Intention to 

Invest / BII) 

Sikap menahan diri 

seseorang dalam membeli 

sesuatu selama periode 

tertentu dengan tujuan agar 

dapat membeli hal lain pada 

waktu yang akan datang 

(Warneryd, 1988). 

BII1: Berapa kali anda 

membeli Bitcoin dalam 1 

tahun terakhir? 

BII2: Berapa jumlah 

rupiah yang sudah anda 

keluarkan untuk membeli 

Bitcoin dalam 1 tahun 

terakhir?  

(Shih dan Fang, 2004) 

 

 

 

 

Skala Ratio 

 

Sumber: Olahan penulis 

 

 

3.5. Metode Pengolahan Data 

 Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

SmartPLS Student Version 3.0 yang dijalankan dengan media komputer. PLS 

(Partial Least Square) merupakan analisis persamaan Structural Equation Model 

(SEM) berbasis komponen atau varian. Menurut Ghozali (2006) PLS merupakan 

pendekatan alternatif yang begeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi 

berbasis varian (Augustia, 2010). PLS adalah metode analisis yang bersifat soft 

modeling karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala 

tertentu, yang berarti jumlah sampel yang digunakan tidak terlalu banyak (di bawah 

100 sampel).  
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 Ghozali (2006) mengemukakan tujuan PLS adalah membantu peneliti untuk 

tujuan prediksi. model formalnya mendefinisikan variabel laten adalah linear 

agregat dari indikator-indikatornya. Weight estimate untuk menciptakan komponen 

skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana inner model (model struktural 

yang menghubungkan antar variabel laten) dan outer model (model pengukuran 

yaitu hubungan antara indikator dengan konstruknya) dispesifikasi. Hasilnya 

adalah residual variance dari variabel dependen (Augustia, 2010). 

 Alasan yang menjadi penyebab peneliti menggunakan PLS dalam penelitian 

ini dikarenakan PLS merupakan metode analisis data yang didasarkan asumsi 

sampel tidak harus banyak, yaitu jumlah sampel kurang dari 100 bisa dilakukan 

analisis dan residual distribution.  

3.6. Metode Analisis Data 

3.6.1. Spesifikasi Model 

 Dalam penelitian ini digunakan variabel sikap (attitude), norma subyektif 

(subjective norms), kendali atas perilaku (perceived behavior control), niat 

investasi (intention to invest), dan perilaku investasi (behavior investment). 

Variabel indikator merupakan variabel teramati atau variabel terukur yang dapat 

diamati. Terdapat 19 indikator pertanyaan pada metode survei kuesioner yang 

merupakan variabel teramati.  Hubungan antar variabel ini menjelaskan bahwa 

variabel sikap (attitude), norma subyektif (subjective norms), kendali atas perilaku 

(perceived behavior control) mempengaruhi intensi investasi (intention to invest), 

dan perilaku investasi (behavior investment). Sedangkan variabel (perceived 
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behavior control) mempengaruhi perilaku investasi (behavior investment). 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan path diagram penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. 

Model Struktural 

Sumber: Olahan Penulis 

 

 

3.6.2. Uji Statistik Deskriptif 

 Analisis deskriptif adalah analisis empiris secara deskripsi mengenai 

informasi yang diperoleh untuk memberikan penjelasan dan menguraikan suatu 

kejadian mengenai situasi masalah dan memerlukan spesifikasi yang jelas 

mengenai siapa, apa, kapan, dimana, mengapa, dan cara (Malhotra 2005, p. 93). 

Data yang diuji adalah jawaban dari responden yang telah menjawab item-item 

yang terdapat dalam kuesioner. Setelah itu peneliti mengolah data yang ada dengan 
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cara dikelompokkan dan ditabulasi serta menguraikan data tersebut dan 

memberikan penjelasan. 

3.6.3. Estimasi 

Estimasi parameter yang didapat dengan PLS dapat dikategorikan menjadi 

tiga. Pertama, adalah weight estimate yang digunakan untuk menciptakan skor 

variabel laten. Kedua, mencerminkan estimasi jalur (path estimate) yang 

menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan indikatornya (loading). 

Ketiga, berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) 

untuk indikator dan variabel laten. Untuk memperoleh ketiga estimasi ini, PLS 

menggunakan proses iterasi 3 tahap dan setiap tahap iterasi menghasilkan estimasi. 

Tahap pertama, menghasilkan weight estimate, tahap kedua menghasilkan estimasi 

untuk inner model dan outer model, dan tahap ketiga menghasilkan estimasi means 

dan lokasi (Ghozali, 2006).  

3.6.4. Model Pengukuran (Outer Model) 

 Convergent validity dari model pengukuran dengan model reflektif 

indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score atau component score 

dengan construct score yang dihitung dengan PLS. Ghozali (2006) bahwa ukuran 

reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang 

ingin diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan 

skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,60 dianggap cukup. Discriminant 

validity dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan cross 

loading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item 
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pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka akan menunjukkan 

bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok yang lebih baik daripada 

ukuran blok lainnya. 

Metode lain untuk menilai discriminant validity adalah membandingkan 

nilai square root of Average Variance Extracted (AVE) setiap konstruk dengan 

korelasi antara konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar AVE setiap konstruk 

lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam 

model, maka dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik. Pengukuran 

ini dapat digunakan untuk mengukur reabilitas component score variabel laten dan 

hasilnya lebih konservatif dibandingkan dengan composited reliability.  

Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar 0,50 (Ghozali, 2006).  Jika 

suatu AVE adalah 0,5 atau lebih dapat dikatakan sebagai valid, sebaliknya jika 

AVE dibawah dari 0,5 maka validitasnya dapat dipertanyakan. Composited 

reliability yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam 

ukuran yaitu internal consistency dan Cronbach’s Alpha (Ghozali, 2006) dimana 

metode ini memiliki nilai 0,6 sampai 0,7 atau di atas nilai tersebut.  

Disamping itu digunakan Tingkat Capaian Responden untuk mengukur 

masing-masing kategori dari data deskripdtif variabel. Rumus yang digunakan yaitu 

menurut Riduwan 2006:88 adalah TCR = Rs/n x 100%. Di mana Rs adalah rata-

rata dari skor jawaban responden dan n adalah nilai maksimum.  

Kriteria interpretasi skor untuk Tingkat Capaian Responden adalah sebagai 

berikut: 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi..., Try Fajar Win Suconingrum, Ma.-Ibs, 2018



 

 Indonesia Banking School 

 

63 

Tabel 3.2 

Skor Tingkat Capaian Responden 

No Angka Keterangan 

1 0%-20% Sangat Lemah 

2 21%-40% Lemah 

3 41%-60% Cukup 

4 61%-80% Kuat 

5 81%-100% Sangat Kuat 
          Sumber: Riduwan, 2006 

3.6.5. Model Struktural (Inner Model) 

 Inner model (inner relation, structural model dan substantive theory) 

menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantif. 

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk 

dependen, regresi linear, dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur 

struktural.  

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dengan 

tingkat signifikan level 0,05 (α=5%). Kriterianya:   

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka  hipotesis ditolak. Ini berarti secara   parsial 

variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen;  
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2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima. Ini berarti secara parsial 

variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk 

setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada 

regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel 

laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai 

pengaruh yang substantif (Ghozali, 2006).  

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel-

variabel independen secara bersama mampu memberikan penjelasan mengenai 

variabel dependen dimana nilai R² berkisar antara 0 sampai 1 (0≤ R²≤1). Koefisien 

determinasi (R²) dapat di interprestasikan sebagai berikut:  

1. Jika nilai R² mendekati 1, menunjukkan bahwa kontribusi variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara simultan semakin kuat;  

2. Jika nilai R² mendekati 0, menunjukkan bahwa kontribusi variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara simultan semakin lemah.  
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BAB IV 

 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Bitcoin adalah sebuah mata uang cryptocurrency yang pertama kali 

dikembangkan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Teknologi yang dipakai 

Bitcoin adalah menggunakan teknologi peer-to-peer (P2P), maksudnya adalah 

dengan teknologi peer-to-peer menjadikan Bitcoin menjadi alat investasi yang unik 

karena tidak memerlukan otoritas pusat atau seperti Bank Sentral. Pengelolaan 

transaksi dan penerbitan Bitcoin dilakukan secara kolektif di dalam jaringan Bitcoin 

sehingga semua pengguna Bitcoin secara langsung akan dapat terhubung satu sama 

lain dalam jaringan Bitcoin. Di dalam jaringan yang saling terhubung, terdapat 

database rekaman transaksi Bitcoin yang disebut dengan Blockchain yang saling 

terhubung satu sama lain. Blockchain menjadi penghubung semua pengguna 

Bitcoin yang berisi semua data transaksi pengguna Bitcoin di dunia sehingga 

investasi Bitcoin tidak ada sebuah server khusus yang berfungsi sebagai jembatan 

penghubungnya. Karakteristik unik Bitcoin lainnya yaitu, Bitcoin memungkinkan 

cara-cara penggunaan yang tidak bisa dilakukan oleh sistem pembayaran lain 

sebelumnya. Dengan Bitcoin, investor dapat melakukan transfer instant dengan 

peer-to-peer kepada investor lainnya dengan jangkauan yang lebih luas, biaya 

transfer yang sangat kecil, dan bersifat irreversible yang berarti bahwa transaksi 

yang telah dilakukan tidak bisa dibatalkan. Perbedaan dengan mata uang 

konvensional, mata uang konvensional dikeluarkan oleh Bank Sentral sebagai 
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pengelola kebijakan moneter. Sedangkan Bitcoin, bisa diperoleh secara mandiri 

oleh semua orang dengan cara menambang Bitcoin maupun dengan membeli 

Bitcoin. Oleh sebab itu transaksi Bitcoin bersifat anonim karena Bitcoin tidak di 

awasi oleh Regulator. 

Bitcoin tergolong dalam investasi high risk high return  merupakan salah 

satu investasi menarik dan menantang bagi para investor. Bitcoin menggunakan 

pemanfaatan teknik kriptografi, yaitu sebuah cabang ilmu yang mempelajari teknik 

penyembunyian informasi rahasia yang berfungsi supaya pesan tersebut tidak 

diketahui oleh pihak ketiga. Pada umumnya, proses penyembunyian pesan itu 

melalui proses enkripsi dengan mengacak pesan dan investor melakukan proses 

dekripsi untuk bisa membuka informasinya. Di dalam kriptografi, terdapat public 

key infrastructure, digital signature, dan hash algoritma. Public key infrastruture 

merupakan cara untuk memberikan otentifikasi dengan melakukan pengamanan 

data melalui sebuah perangkat yang sulit untuk dimanipulasi dan terdiri dari public 

key yang berfungsi sebagai address, dan private key yang berfungsi layaknya 

sebuah PIN dalam rekening Bank sehingga private key ini bersifat rahasia dan 

hanya diketahui oleh investor sebagai pemilik Bitcoin. Digital signature adalah 

tanda tangan digital di dalam Bitcoin yang berfungsi sebagai sebuah verifikasi 

penting dalam protokol Bitcoin yang berasal dari investor pemilik private key. 

Dalam istilah komputer, hash berfungsi sebagai sebuah algoritma yang mengubah 

sebuah susunan karakter acak dan memiliki jumlah karakter yang sama. Sedangkan 

di dalam Bitcoin, hash merupakan hasil kompleks dari penghitungan matematika 

yang mudah untuk diproduksi ulang namun cukup sulit untuk mengulang dan juga 
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sulit untuk diprediksi sehingga proses sebuah hashing adalah proses matematika 

murni. 

Proof of Work adalah sebuah sistem yang mengikat daya komputasi dalam 

proses penambangan Bitcoin. Block harus dilakukan dengan proses hashing, 

sementara hashing itu sendiri merupakan sebuah proses komputasi yang lebih 

mudah. Namun, ada variabel yang ditambahkan sehingga membuat proses hashing 

menjadi lebih sulit. Ketika block berhasil di hash, diperlukan beberapa waktu untuk 

komputasi tambahan tersebut. Setelah itu, block tersebut di nilai sudah memenuhi 

proof of work dan investor akan memperoleh reward berupa free Bitcoin. Sistem 

proof of work merupakan konsep yang diperlukan sebagai pembuktian aras 

kebenaran dan validitas atas transaksi. Proses validasi transaksi Bitcoin tidak hanya 

terjadi pada transaksi yang sedang berlangsung, melainkan juga pada transaksi 

sebelumnya karena karakter blockchain saling memberikan validitas berdasarkan 

transaksi sebelumnya. Sehingga para investor Bitcoin yang sudah terhubung dalam 

jaringan Bitcoin akan melakukan sinkronisasi secara terus-menerus. Proses ini 

ditunjang dengan para investor Bitcoin yang melakukan penambangan dalam 

menjaga validitas transaksi Bitcoin. 

 

4.2. Profil Responden 

 Pada sub bab penelitian ini, akan dijelaskan mengenai profil responden 

secara keseluruhan. Profil responden ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner 

secara online menggunakan google form document kepada para responden yang 

memahami investasi Bitcoin. Karakteristik responden dalam penelitian ini terbagi 
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dalam beberapa kategori yaitu jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan terakhir, 

pekerjaan, domisili, pemahaman investasi Bitcoin, frekuensi pembelian, rupiah 

yang dikeluarkan, dan pertanyaan screening. Dalam penelitian ini, peneliti 

memperoleh 100 responden setelah hasil screening. Karakteristik profil responden 

akan dijelaskan melalui grafik di bawah sebagai berikut: 

 

4.2.1. Jenis Kelamin Responden 

 

 

Gambar 4.1 Grafik Jenis Kelamin Responden 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2017 

 

Gambar 4.1 menunjukkan jumlah hasil dari jenis kelamin responden. Berdasarkan 

hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas investor Bitcoin yang memahami 

investasi Bitcoin adalah laki-laki dengan persentase sebesar 72% atau 72 

responden. Sedangkan jumlah responden perempuan yang memahami Bitcoin 

sebesar 28% atau sebanyak 28 responden. Berdasarkan gambar grafik tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa laki-laki lebih banyak mengerti dan memahami investasi 

serta lebih sering melakukan investasi. 

4.2.2. Usia Responden 
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Gambar 4.2 Grafik Usia Responden 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2017 

 

Gambar 4.2 merupakan grafik hasil dari usia responden. Pada gambar tersebut 

didapatkan hasil mayoritas usia responden adalah 17-24 tahun dengan persentase 

sebesar 44% atau sebanyak 44 responden. Adapun responden yang berusia 25-35 

tahun dengan persentase 36% atau 36 responden, responden yang berusia 36-55 

tahun dengan persentase 19% atau 19 responden, dan terakhir responden berusia 

>55 tahun sebesar 1% atau hanya 1 responden. Berdasarkan grafik tersebut 

menunjukkan bahwa responden yang memahami investasi Bitcoin dan melakukan 

investasi Bitcoin merupakan investor dengan usia yang tergolong milenial 17-24 

tahun dimana saat ini generasi milenial didukung dengan teknologi yang semakin 

canggih. 

 

 

 

4.2.3. Jenjang Pendidikan Terakhir Responden 
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Gambar 4.3 Grafik Jenjang Pendidikan Terakhir Responden 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2017 

 

Gambar 4.3 merupakan grafik pendidikan terakhir responden. Gambar tersebut 

menunjukkan mayoritas responden telah menempuh pendidikan terakhir paling 

banyak pada tingkat S1 dan S2 sebesar 29% atau 29 responden. Selain itu, sebesar 

21% atau 21 responden menempuh pendidikan terakhir pada tingkat SMA, dan 

sebesar 13% atau 13 responden menempuh pendidikan terakhir pada tingkat D3. 

Persentase terendah ditunjukkan pada responden yang menempuh pendidikan 

terakhir pada tingkat S3 sebesar 8% atau 8. Berdasarkan gambar grafik tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir S1 

dan S2 di karenakan memasuki usia produktif yang sudah berpenghasilan. 

 

 

 

 

4.2.4. Pekerjaan Responden 
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Gambar 4.4 Grafik Pekerjaan Responden 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2017 

 

Gambar 4.4 menunjukkan jumlah hasil dari pekerjaan responden. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa pekerjaan responden investor Bitcoin sangat beragam dan di 

dominasi oleh para mahasiswa/i sebesar 41% atau 41 responden. Selain itu, 18% 

atau 18 responden bekerja sebagai pegawai swasta, 17% atau sebanyak 17 

responden adalah pengusaha, dan 7% atau sebanyak 7 responden bekerja sebagai 

Profesional (Dokter, Pengacara, Dosen, dll). Sementara itu dalam bidang BUMN 

memiliki jumlah responden sebesar 10% atau 10 responden, PNS sebesar 5% atau 

5 responden, dan yang bekerja sebagai kontraktor 2% atau 2 responden. 

Berdasarkan gambar grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalangan 

mahasiswa/i terobsesi dalam pemahaman investasi Bitcoin maupun investasi 

Bitcoin. 

 

4.2.5. Domisili Responden 
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Gambar 4.5 Grafik Domisili Responden 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2017 

 

Gambar 4.5 menunjukkan hasil domisili responden. Domisili tertinggi pertama di 

dominasi responden di Jakarta sebesar 49% responden atau 49 responden , kedua 

responden di Jawa Barat sebesar 28% atau 28 responden, dan tertinggi ketiga di 

Jawa Tengah sebesar 11% atau 11 responden. Selain ketiga responden tertinggi, 

terdapat juga responden yang berdomisili di Jawa Timur sebesar 8% atau 8 

responden, domisili Kalimantan dan Autralia sebesar 2% atau hanya 2 responden. 

Berdasarkan gambar grafik tersebut, responden yang berdomisili di Jakarta, Jawa 

Barat, dan Jawa Timur mendominasi dikarenakan target utama peneliti adalah 

daerah Jakarta dan Jawa Timur, sedangkan Jawa Barat dan Jawa Timur dikarenakan 

lokasi tersebut mudah di jangkau peneliti, dan peneliti menemukan komunitas 

Bitcoin di berbagai daerah. 

4.2.6. Frekuensi Responden Melakukan Investasi 
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Gambar 4.6 Grafik Frekuensi Responden Melakukan Investasi 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2017 

 

Gambar 4.6 menunjukkan hasil frekuensi responden dalam melakukan investasi 

Bitcoin dalam satu tahun terakhir. Rata-rata seluruh responden adalah investor yang 

kurang aktif dalam melakukan investasi Bitcoin yaitu sebesar 85% atau 85 

responden, responden yang cukup aktif sebesar 9% atau 9 responden, sedangkan 

responden yang sangat aktif sekali hanya 3% atau 3 responden, responden yang 

aktif 2% atau 2 responden, serta responden yang sangat aktif hanya 1% atau 1 

responden. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa benar menurut Indodax 

yaitu investor Bitcoin tidak menjadikan investasi Bitcoin sebagai peluang investasi 

dan hanya untuk investasi jangka panjang dikarenakan Bitcoin dan cryptocurrency 

tergolong komoditas yang sangat tidak terprediksi, di mana harga dapat berubah 

secara signifikan dari waktu ke waktu sehingga begitu berisiko atau tergolong 

sebagai aktifitas investasi high risk high return. 

4.2.7. Rupiah yang dikeluarkan Responden 

Frekuensi 
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Gambar 4.7 Grafik Rupiah yang dikeluarkan Responden 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2017 

 

Gambar 4.7 menunjukkan jumlah rupiah yang dikeluarkan oleh responden dalam 

melakukan investasi Bitcoin. Berdasarkan data tersebut didapatkan hasil bahwa 

mayoritas investor Bitcoin sebesar 78% atau 78 responden mengeluarkan uang 

berjumlah kisaran Rp 0,- sampai Rp 30.000.000,- untuk investasi Bitcoin. Sebanyak 

11% atau 11 responden lainnya mengeluarkan uang berkisar Rp 30.000.001,- 

sampai Rp 60.000.000,-. Sementara itu, 9% atau 9 responden mengeluarkan 

uangnya sebesar Rp 60.000.001,- sampai Rp 90.000.000,- dan yang terakhir hanya 

1% atau 1 responden yang mengeluarkan uangnya lebih banyak dibandingkan 

responden lainnya yaitu dengan kisaran jumlah Rp 90.000.001 sampai Rp 

130.000.000,-. 

 

 

 

 

4.3. Proses Analisis Data 
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 Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SmartPLS 3.0 Student 

Version dan sebagai aplikasi pendukung analisis digunakan Structural Equation 

Model (SEM). Dalam proses analisis data peneliti melakukan spesifikasi model, uji 

statistik deskriptif, dan evaluasi model yang terdiri atas model pengukuran atau 

outer model dimana dalam model ini digunakan untuk menguji validitas dan 

reliabilitas, dan model struktural atau inner model digunakan untuk mengevaluasi 

dengan menggunakan R-Square untuk konstruk dependen, nilai koefisien path, atau 

t-values, setiap path untuk uji signifikansi antarkonstruk dalam model struktural. 

 

4.3.1. Spesifikasi Model 

 Dalam pengujian hipotesis, peneliti menggunakan analisis SEM setelah 

melakukan pengolahan data dengan menggunakan SmartPLS 3.0. Spesifikasi 

model telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Model penelitian terdiri dari 5 

variabel yang terdiri dari sikap, norma subyektif, persepsi kendali perilaku, intensi 

investasi, dan perilaku investasi Bitcoin. Setiap variabel memiliki hubungan satu 

sama lain yang membentuk 10 hipotesis. Selain itu, penelitian ini memiliki 19 

indikator. 

 

4.3.2. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah transformasi secara mendasar terhadap data 

mentah yang menggambarkan karakteristik-karakteristik dasar, seperti tendensi 

sentral, distribusi, dan variabilitas. Statistik deskriptif menjelaskan distribusi dari 

tiap-tiap variabel yang terdapat di dalam penelitian dan menunjukkan informasi 
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terkait dengan jumlah sampel yang diteliti,  nilai rata-rata, nilai tengah atau median, 

nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi pada masing-masing variabel 

dependen maupun independen. Rata-rata median, modus, varian, kisaran (range), 

dan standar deviasi mencirikan penerapan statistik deskriptif secara luas (Zikmund, 

et al., 2013). Pada halaman selanjutnya adalah tabel yang menampilkan statistik 

deskriptif dalam penelitian ini: 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 

Variabel Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Sikap 2,50 5,00 4,33 0,739 

Norma Subyektif 1,00 5,00 4,67 0,632 

Persepsi Kendali atas 

Perilaku 

2,67 5,00 4,53 0,507 

Intensi Investasi 1,00 5,00 4,00 1,061 

Perilaku Investor 1,00 5,00 1,34 0,758 

Sumber: Output SmartPLS 3.0, diolah kembali (2018) 

 

Variabel sikap merupakan variabel yang mengukur seberapa besar investor 

akan melakukan suatu perilaku dalam investasi Bitcoin. Semakin besar nilai 

variabel sikap maka semakin besar kemungkinan investor akan melakukan perilaku 

investasi tersebut. Berdasarkan hasil output pengolahan data menggunakan 

SmartPLS ditemukan bahwa variabel sikap memiliki nilai rata-rata sebesar 4,33 

yang berarti bahwa tingkat kemungkinan investor dalam melakukan suatu perilaku 

dalam investasi Bitcoin bernilai 4,33. Adapun nilai maksimum sebesar 5,00 dan 

nilai minimum sebesar 2,50. Selain itu, nilai standar deviasi variabel ini yaitu 0,739 
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hal ini mengindikasikan bahwa pergerakan sikap bervariasi dan stabil (pergerakan 

naik turunnya sangat kecil atau sedikit). 

Variabel norma subyektif merupakan variabel yang mengukur seberapa 

jauh tingkat pengaruh pendapat lingkungan terdekat (keluarga, masyarakat, dan 

lainnya) investor terhadap perilaku yang akan dilakukan oleh investor. Berdasarkan 

hasil output pengolahan data menggunakan SmartPLS ditemukan bahwa variabel 

ini memiliki nilai rata-rata sebesar 4,04 yang berarti bahwa tingkat pengaruh 

pendapat lingkungan terdekat investor sebesar 4,04. Adapun nilai maksimum 

sebesar 5,00 dan nilai minimum sebesar 1,00. Selain itu, nilai standar deviasi 

variabel ini sebesar 0,601 hal ini mengindikasikan bahwa pergerakan norma 

subyektif sangat tidak bervariasi atau sangat beragam. 

Variabel persepsi kendali atas perilaku merupakan variabel yang mengukur 

tingkat pendapat investor berdasarkan kemampuan atau ketidakmampuan investor 

dalam melakukan investasi Bitcoin. Berdasarkan hasil output pengolahan data 

menggunakan SmartPLS ditemukan hasil nilai rata-rata sebesar 4,53 yang berarti 

bahwa tingkat pendapat investor berdasarkan kemampuan atau ketidakmampuan 

investor melakukan investasi Bitcoin sebesar 4,53. Sedangkan nilai maksimum 

variabel ini sebesar 5,00 dan nilai minimum sebesar 2,67. Selanjutnya nilai standar 

deviasi sebesar 0,507 hal ini mengindikasikan bahwa pergerakan persepsi kendali 

atas perilaku tidak bervariasi, di mana responden beragam mempunyai pengetahuan 

yang cukup dalam investasi Bitcoin. 

Variabel intensi investasi merupakan variabel yang mengukur suatu tingkat 

niat investor untuk melakukan investasi Bitcoin. Berdasarkan hasil output 
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pengolahan data menggunakan SmartPLS ditemukan hasil nilai rata-rata sebesar 

4,00 yang berarti bahwa tingkat niat investor untuk melakukan investasi Bitcoin 

sebesar 4,00. Hasil nilai maksimum variabel intensi investasi sebesar 5,00 dan nilai 

minimum sebesar 1,00. Selanjutnya nilai standar deviasi sebesar 1,061 sehingga 

mengindikasikan bahwa pergerakan intensi investasi sangat beragam dalam niatan 

untuk melakukan investasi Bitcoin. 

Variabel perilaku investasi merupakan variabel dalam penilitian ini yang 

digunakan untuk melihat seberapa banyak frekuensi dan pengeluaran investor 

melakukan investasi Bitcoin. Berdasarkan hasil output pengolahan data 

menggunakan SmartPLS ditemukan hasil nilai rata-rata sebesar 1,34 yang berarti 

bahwa tingkat frekuensi dan pengeluaran investor melakukan investasi Bitcoin 

sebesar 1,34. Nilai standar deviasi variabel perilaku investasi sebesar 0,758 dan 

sehingga mengindikasikan bahwa pergerakan perilaku investasi bervariasi dan 

stabil (pergerakan naik turunnya sangat kecil atau sedikit). 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Evaluasi Model Pengukuran atau Outer Model 

4.3.3.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas  
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 Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan 

dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten 

yang diukur. Variabel mempunyai validitas yang baik jika variabel tersebut 

memiliki standardized loading factor (SLF) ≥ 0,5. Namun, SLF memiliki ideal nilai 

sebesar ≥ 0,7. Apabila suatu variabel memiliki standardized loading factor ≥ 0,5 

maka variabel tersebut dapat dikatakan memiliki validitas yang baik. Uji reliabilitas 

dilakukan dengan melihat nilai Average Variance Extracted (AVE) dan Construct 

Reliability (CR). Masing-masing nilai memiliki reliabilitas yang baik apabila AVE 

≥ 0,5 dan CR ≥ 0,7 (Hair et al, 2010). Berdasarkan hasil uji validitas dan uji 

reliabilitas maka dapat dilakukan analisis terhadap data yang ditunjukkan pada tabel 

4.2 sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Uji Validitas 

Variabel Laten Indikator 
Uji Validitas 

Factor Loading Kesimpulan 

Sikap 

ATT1 0,764 Valid 

ATT2 0,743 Valid 

ATT3 0,898 Valid 

ATT4 0,901 Valid 

Norma Subyektif 

SN1 0,301 Tidak Valid 

SN2 0,829 Valid 

SN3 0,787 Valid 

SN4 0,872 Valid 
 

 

Variabel Laten Indikator 
Uji Validitas 

Factor Loading Kesimpulan 

Persepsi Kendali atas 
Perilaku 

PBC1 0,892 Valid 

PBC2 0,844 Valid 
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PBC3 0,691 Valid 

PBC4 0,723 Valid 

PBC5 0,714 Valid 

PBC6 0,84 Valid 

Intensi Investasi 

ITI1 0,928 Valid 

ITI2 0,916 Valid 

ITI3 0,862 Valid 

Perilaku Investor 
BII1 0,798 Valid 

BII2 0,976 Valid 
Sumber: Output SmartPLS 3.0, diolah kembali (2018) 

 

Tabel 4.2 menunjukkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas dan diperoleh 

hasil bahwa terdapat satu indikator yang tidak valid dan tidak memenuhi standar 

yang disyaratkan dikarenakan responden tidak terlalu menganggap penting 

indikator SN1. Adapun nilai yang disyaratkan untuk validitas adalah memiliki 

factor loading ≥ 0,5. Dikarenakan ada satu yang tidak valid, menyebabkan belum 

adanya reliabilitas dan harus dilakukan penyisihan indikator SN1. Berikut adalah 

uji validitas dan reliabilitas setelah dilakukan penyisihan indikator SN1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.3  

Uji Validitas dan Reliabilitas 
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Variabel 

Laten 
Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 
Kesimpulan 

AVE 

≥ 0,5 

CR ≥ 

0,7 
Kesimpulan 

Sikap 

ATT1 0,764 Valid 

0,688 0,898 Reliabel 
ATT2 0,743 Valid 

ATT3  0,898 Valid 

ATT4 0,901 Valid 

Norma 

Subyektif 

SN2 0,835 Valid 

0,702 0,876 Reliabel SN3 0,802 Valid 

SN4 0,875 Valid 

Persepsi 

Kendali 

atas 

Perilaku 

PBC1 0,892 Valid 

0,621 0,907 Reliabel 

PBC2 0,844 Valid 

PBC3 0,691 Valid 

PBC4 0,723 Valid 

PBC5 0,714 Valid 

PBC6 0,840 Valid 

Intensi 

Investasi 

ITI1 0,928 Valid 

0,815 0,930 Reliabel ITI2 0,916 Valid 

ITI3 0,862 Valid 

Perilaku 

Investor 

BII1 0,798 Valid 
0,795 0,885 Reliabel 

BII2 0,976 Valid 

Sumber: Output SmartPLS 3.0, diolah kembali (2018) 

 Tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah indikator menjadi 18 indikator 

dikarenakan SN1 yang tidak valid sudah di eliminasi sehingga saat ini semua 

indikator dikatakan valid dan reliabel.  

 

 

 

 

4.3.4. Pertanyaan Screening 

Tabel 4.4  
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Pertanyaan Screening 

Keterangan Kuesioner Jumlah Kuesioner 

Jumlah kuesioner yang didapat 172 

Jumlah kuesioner yang digugurkan 72 

Kuesioner yang digunakan 100 

Tingkat persentase kuesioner yang digugurkan 72% 

Tingkat persentase kuesioner yang digunakan 100% 

Jumlah 172% 

Sumber: Output SmartPLS 3.0, diolah kembali (2018) 

 

Tabel 4.4 menunjukkan tabel pertanyaan screening untuk mengetahui 

jumlah responden yang memahami Bitcoin serta melakukan investasi Bitcoin, dan 

yang tidak memahami investasi Bitcoin. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui 

bahwa jumlah responden yang memahami Bitcoin serta melakukan investasi 

Bitcoin sebanyak 100 responden sedangkan yang tidak memahami investasi 

Bitcoin, pengisian data tidak sesuai dengan pertanyaan, dan data yang ekstrim 

sebanyak 72 responden atau 72%. 

 

 

 

 

4.3.5. Analisis Pernyataan Responden 

   

Tabel 4.5 
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Pernyataan Responden 

Variabel 

Laten 
Indikator 

1 2 3 4 5 

Average Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Netral Setuju 

Sangat 

Setuju 

Sikap 

ATT1 0 0 2 24 74 4,72 

ATT2 6 7 21 30 36 3,83 

ATT3 0 4 13 14 69 4,48 

ATT4 1 4 21 12 62 4,30 

Norma 

Subyektif 

SN2 10 4 0 23 63 4,25 

SN3 1 0 0 5 94 4,91 

SN4 1 0 0 12 87 4,84 

Persepsi 

Kendali 

atas 

Perilaku 

PBC1 0 0 4 21 75 4,71 

PBC2 0 0 0 23 77 4,77 

PBC3 0 0 10 27 63 4,53 

PBC4 0 0 0 9 91 4,91 

PBC5 10 21 10 28 31 3,49 

PBC6 1 0 2 15 82 4,77 

Intensi 

Investasi 

ITI1 8 11 5 39 37 2,73 

ITI2 16 10 7 32 35 2,68 

ITI3 1 0 11 21 67 3,94 
Sumber: Output SmartPLS 3.0, diolah kembali (2018) 

 

Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh hasil analisis responden dalam merespon 

indikator kuesioner yang telah diberikan oleh peneliti melalui online google form. 

Dari hasil di atas dapat dilihat berapa jumlah responden menjawab dalam range 

“Sangat Tidak Setuju” sampai “Sangat Setuju”. 

Pada variabel sikap (ATT) terdapat 4 indikator pertanyaan di mana di dalam 

indikator ATT1 terdapat 74 responden sangat setuju, 24 responden setuju, 2 

responden netral, dan tidak ada responden yang berpendapat tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. Indikator ATT1 adalah urutan pertama tertinggi dengan rata-rata 4,72 
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yang menyatakan bahwa ‘Bitcoin adalah investasi yang menarik’ dan menunjukkan 

bahwa responden sangat tertarik dengan investasi Bitcoin karena keunikan Bitcoin.  

Di dalam indikator ATT2 terdapat 36 responden sangat setuju, 30 responden 

setuju, 21 responden netral, 7 responden tidak setuju, dan 6 responden sangat tidak 

setuju. Indikator ATT2 adalah urutan terendah dengan rata-rata 3,83 yang 

menyatakan ‘Saya senang investasi Bitcoin’ dan menunjukkan bahwa terdapat 6 

responden yang berpendapat bahwa investasi Bitcoin adalah investasi yang menarik 

tetapi tidak melakukan investasi Bitcoin.  

Di dalam indikator ATT3 terdapat 69 responden sangat setuju, 14 responden 

setuju, 13 responden netral, 4 responden tidak setuju, dan tidak ada responden yang 

berpendapat sangat tidak setuju. Indikator ATT3 adalah urutan kedua tertinggi 

dengan rata-rata 4,48 yang menyatakan bahwa ‘Keunikan Bitcoin membuat saya 

lebih tertarik untuk investasi Bitcoin’ dan menunjukkan bahwa dengan adanya ciri 

khas keunikan Bitcoin, membuat para responden menjadi lebih memilih Bitcoin.  

Di dalam indikator ATT4 terdapat 62 responden sangat setuju, 12 responden 

setuju, 21 responden netral, 4 responden tidak setuju, dan hanya 1 responden sangat 

tidak setuju. Indikator ATT4 adalah urutan ketiga dengan rata-rata 4,30 yang 

menyatakan bahwa ‘Saya lebih memilih investasi Bitcoin dibandingkan investasi 

lainnya’ dan menunjukkan bahwa sebagian besar responden memilih Bitcoin untuk 

berinvestasi karena keunikannya dan hanya 1 responden yang tidak memilih 

investasi Bitcoin tetapi menganggap bahwa investasi Bitcoin adalah unik.  

Pada variabel norma subyektif (SN) terdapat 4 indikator pertanyaan di mana 

di dalam indikator SN1 dinyatakan tidak valid setelah dilakukan uji validitas dan 
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reliabilitas. Di dalam indikator SN2 terdapat 63 responden sangat setuju, 23 

responden setuju, 4 responden tidak setuju, 10 responden sangat tidak setuju, dan 

tidak ada responden yang  berpendapat netral. Indikator SN2 adalah urutan ketiga 

dengan nilai rata-rata sebesar 4,25 yang menyatakan bahwa ‘Regulator tidak 

menghambat investasi Bitcoin’ dan menunjukkan sebagian besar para responden 

tidak merasa terhambat melakukan investasi Bitcoin meskipun ada himbauan dari 

Regulator dan hanya 10 responden yang merasa terhambat.  

Di dalam indikator SN3 terdapat 94 responden sangat setuju, 5 responden 

setuju, 1 responden sangat tidak setuju, dan tidak ada responden yang berpendapat 

netral dan tidak setuju. Indikator SN3 adalah indikator yang mempunyai nilai rata-

rata tertinggi sebesar 4,91 yang menyatakan ‘Teman saya mengajak saya untuk 

investasi Bitcoin’ dan menunjukkan hasil sebagian besar para responden 

melakukan investasi Bitcoin atas dasar dorongan temannya dan hanya 1 responden 

yang melakukan investasi Bitcoin bukan karena dorongan temannya.  

Di dalam indikator SN4 terdapat 87 responden sangat setuju, 12 responden 

setuju, 1 responden sangat tidak setuju, dan tidak ada responden yang berpendapat 

netral dan tidak setuju. Indikator SN4 adalah urutan kedua yang mempunyai nilai 

rata-rata 4,84 yang menyatakan bahwa ‘Lingkungan saya berpendapat bahwa 

investasi Bitcoin adalah ide yang baik’ dan menunjukkan sebagian besar 

lingkungan responden mengatakan investasi Bitcoin adalah baik sehingga 

responden melakukan investasi Bitcoin.  

Pada variabel persepsi perilaku atas kendali (PBC) terdapat 6 indikator 

pertanyaan di mana di dalam indikator PBC1 terdapat 75 responden sangat setuju, 
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21 responden setuju, 4 responden netral, dan tidak ada responden yang berpendapat 

tidak setuju dan sangat tidak setuju. pada indikator PBC1 adalah urutan keempat 

yang mempunyai nilai rata-rata 4,71 yang menyatakan bahwa ‘Saya memperoleh 

informasi Bitcoin dengan mudah sehingga saya dapat melakukan investasi Bitcoin’ 

dan menunjukkan para responden merasa bahwa informasi mengenai Bitcoin 

mudah diperoleh.  

Di dalam indikator PBC2 terdapat 77 responden sangat setuju, 23 responden 

setuju, dan tidak ada responden yang  berpendapat netral, tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. Indikator PBC2 adalah urutan kedua yang mempunyai nilai rata-rata 

4,77 yang menyatakan bahwa ‘Saya menemukan investasi Bitcoin sebagai 

instrumen investasi yang unik dan menantang’ dan menunjukkan para responden 

melakukan investasi Bitcoin dikarenakan menemukan Bitcoin sebagai investasi 

yang unik dan menantang bagi mereka.  

Di dalam indikator PBC3 terdapat 63 responden sangat setuju, 27 responden 

setuju, 10 responden netral, dan tidak ada responden yang berpendapat tidak setuju 

dan sangat tidak setuju. Indikator PBC3 adalah urutan kelima yang mempunyai 

nilai rata-rata sebesar 4,53 yang menyatakan bahwa ‘Saya memiliki waktu yang 

cukup untuk investasi Bitcoin sebagai investasi yang praktis’ dan menunjukkan 

sebagian besar responden memberikan sebagian waktunya untuk investasi Bitcoin.  

 

Di dalam indikator PBC4 terdapat 91 responden sangat setuju, 9 responden 

setuju, dan tidak ada responden yang berpendapat netral tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. Indikator PBC4 adalah urutan pertama yang mempunyai nilai rata-rata 
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tertinggi sebesar 4,91 yang menyatakan bahwa ‘Saya mempunyai pemahaman yang 

kuat tentang investasi Bitcoin’ dan menunjukkan para responden melakukan 

investasi Bitcoin disebabkan mereka memahami investasi Bitcoin.  

Di dalam indikator PBC5 terdapat 31 responden sangat setuju, 28 responden 

setuju, 10 responden netral, 21 responden tidak setuju, dan 10 responden sangat 

tidak setuju. Indikator PBC5 adalah indikator terendah yang mempunyai nilai rata-

rata sebesar 3,49 yang menyatakan bahwa ‘Meskipun saya kurang handal 

menggunakan teknologi, saya akan tetap mencoba investasi Bitcoin’ dan 

menunjukkan bahwa handal maupun tidak handalnya responden dalam 

menggunakan teknologi, para investor tetap melakukan investasi Bitcoin.  

Di dalam indikator PBC6 terdapat 82 responden sangat setuju, 15 responden 

setuju, 2 responden netral, 1 responden sangat tidak setuju, dan tidak ada responden 

yang berpendapat sangat tidak setuju. Indikator PBC6 adalah urutan ketiga yang 

mempunyai nilai rata-rata sebesar 4,77 yang menyatakan bahwa ‘Meskipun saya 

tidak memiliki beberapa sumber untuk mengetahui cara investasi Bitcoin, saya akan 

bertanya kepada teman saya agar dapat melakukan investasi Bitcoin’ dan 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden akan bertanya kepada temannya 

supaya dapat melakukan investasi Bitcoin meskipun mempunyai kekurangan 

pemahaman teknologi. 

Pada variabel intensi investasi (ITI) terdapat 3 indikator pertanyaan di mana 

pada indikator ITI1 terdapat 37 responden sangat setuju, 39 responden setuju, 5 

responden netral, 11 responden tidak setuju, dan 8 responden tidak setuju. Indikator 

ITI1 adalah urutan kedua yang mempunyai nilai rata-rata sebesar 2,73 yang 
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menyatakan ‘Saya akan melakukan investasi Bitcoin meskipun risiko ditanggung 

sendiri oleh saya’ dan menunjukkan sebagian besar responden berani untuk 

menanggung segala risiko yang akan terjadi mendatang dalam investasi Bitcoin.  

Indikator ITI2 terdapat 35 responden sangat setuju, 32 responden setuju, 7 

responden netral, 10 responden tidak setuju, dan 16 responden sangat tidak setuju. 

Indikator ITI2 adalah urutan terendah yang memiliki nilai rata-rata sebesar 2,68 

yang menyatakan bahwa ‘Saya akan melakukan investasi Bitcoin meskipun Bitcoin 

tidak memiliki penjaminan dari Regulator’ dan menunjukkan bahwa para 

responden tidak terlalu mementingkan dasar hukum yang sah dari Regulator dan 

tetap melakukan investasi Bitcoin.  

Indikator ITI3 terdapat 67 responden sangat setuju, 21 responden setuju, 

101 responden netral, 1 responden sangat tidak setuju, dan tidak ada responden 

yang berpendapat tidak setuju. Indikator ITI3 adalah urutan tertinggi yang 

mempunyai nilai rata-rata sebesar 3,94 yang menyatakan bahwa ‘Saya akan 

melakukan investasi Bitcoin karena ingin mengetahui investasi yang unik dan 

menantang’ dan menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai niat 

investasi Bitcoin karena sifat keunikan Bitcoin dan responden merasa tertantang 

dengan investasi Bitcoin. Di samping itu, terdapat indikator yang menunjukkan 

perilaku investor terhadap investasi Bitcoin yang ditunjukkan di dalam tabel 4.6 

dan 4.7 di bawah ini: 

Tabel 4.6 

Analisis Pernyataan Responden 
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Sumber: SmartPLS 3.0, diolah kembali (2018) 

 Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa frekuensi investor 

dalam melakukan investasi Bitcoin di dominasi oleh kategori kurang aktif sebesar 

85 responden, selanjutnya 9 responden cukup aktif, 2 responden aktif, 1 responden 

sangat aktif, dan 3 responden tergolong sangat aktif sekali melakukan investasi 

Bitcoin. Dapat disimpulkan bahwa para investor melakukan investasi Bitcon 

sebagai investasi lainnya dan tidak menjadikan investasi Bitcoin sebagai investasi 

terpenting dalam kehidupan mereka. Investor hanya tertarik dengan keunikan dan 

merasa tertantang dengan investasi Bitcoin yang berbeda dengan investasi lainnya, 

dan dari hasil di atas menunjukkan bahwa kemungkinan besar investor menerapkan 

buy and hold strategy investment di mana dengan cara membeli instrumen investasi 

kemudian disimpan dengan harapan harganya naik sehingga investor dapat 

menjualnya bila memerlukan dana. 

 

 

 

Tabel 4.7 

Analisis Pernyataan Responden 

Variabel 

Laten 
Indikator 

1 2 3 4 5 

Average 
Kurang 

Aktif  

(0-10 

kali) 

Cukup 

Aktif 

(11-

20kali) 

Aktif 

(21-

30kali) 

Sangat 

Aktif 

(31-

40kali) 

Sangat 

Aktif 

Sekali 

(41-

50kali) 

Perilaku 

Investor 
BII 1 85 9 2 1 3 1,28 
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Sumber: SmartPLS 3.0, diolah kembali (2018) 

 Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah rupiah yang 

dikeluarkan investor dalam melakukan investasi Bitcoin di dominasi pada kategori 

1 yaitu kisaran 0-30 juta rupiah sebanyak 78 responden, selanjutnya kategori 2 

kisaran 30,1-60juta rupiah sebanyak 11 responden, kategori 3 kisaran 60,1-90juta 

rupiah sebanyak 9 responden, kategori 4 kisaran 90,1-120juta rupiah sebanyak 10 

responden, dan pada kategori 5 kisaran 120,1-130juta rupiah hanya 1 responden. 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa investor tidak terlalu banyak 

mengeluarkan sebagian dana yang dimilikinya untuk investasi Bitcoin. Dapat 

dikatakan, investor menjadikan Bitcoin sebagai investasi pendukung lainnya yang 

sama seperti obligasi, emas, dan saham lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6. Tingkat Capaian Responden 

Tabel 4.8 

Variabel 

Laten 
Indikator 

1 2 3 4 5 

Average 0-30 

juta 

30,1-60 

juta 

60,1-

90juta 

90,1-

120juta 

120,1-

130juta 

Perilaku 

Investor 
BII 2 78 11 9 10 1 1,72 
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Tingkat Capaian Responden 

Variabel Average Max TCR Kesimpulan 

ATT1 4,72 5,00 94,4 Sangat Kuat 

ATT2 3,83 5,00 76,6 Kuat 

ATT3 4,48 5,00 89,6 Sangat Kuat 

ATT4 4,30 5,00 86,0 Sangat Kuat 

SN2 4,25 5,00 85,0 Sangat Kuat 

SN3 4,91 5,00 98,2 Sangat Kuat 

SN4 4,84 5,00 96,8 Sangat Kuat 

PBC1 4,71 5,00 94,2 Sangat Kuat 

PBC2 4,77 5,00 95,4 Sangat Kuat 

PBC3 4,53 5,00 90,6 Sangat Kuat 

PBC4 4,91 5,00 98,2 Sangat Kuat 

PBC5 3,49 5,00 69,8 Kuat 

PBC6 4,77 5,00 95,4 Sangat Kuat 

ITI1 2,73 5,00 54,6 Cukup 

ITI2 2,68 5,00 53,6 Cukup 

ITI3 3,94 5,00 78,8 Kuat 

BII1 1,28 5,00 25,6 Lemah 

BII2 1,72 5,00 34,4 Lemah 
 Sumber: SmartPLS 3.0, diolah kembali (2018) 

 Dari hasil tabel di atas dapat disimpulkan pada variabel ATT mempunyai 

empat indikator yaitu, ATT1 yang merupakan indikator pertama memiliki TCR 

sangat kuat sebesar 94,4. ATT2 sebagai indikator kedua memiliki TCR kuat sebesar 

76,6. ATT3 sebagai indikator ketiga memiliki TCR sangat kuat sebesar 89,6 dan 

ATT4 sebagai indikator keempat memiliki TCR  sangat kuat sebesar 86,0. Dari 

keempat indikator, dapat diperoleh hasil tertinggi ada pada indikator ATT1 dengan 

pernyataan ‘Bitcoin adalah investasi yang menarik’ sehingga dapat disimpulkan 

bahwa responden melakukan investasi Bitcoin dikarenakan adanya ketertarikan 

yang tinggi pada Bitcoin. 
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 Pada variabel SN terdapat tiga indikator yaitu, SN2 yang merupakan 

indikator kedua setelah SN1 yang dieliminasi karena tidak valid, mempunyai TCR 

sangat kuat sebesar 85,0. SN3 yang merupakan indikator ketiga mempunyai TCR 

sangat kuat sebesar 98,2 dan indikator keempat mempunyai TCR sangat kuat 

sebesar 96,8. Dari ketiga indikator, dapat diperoleh hasil tertinggi ada pada 

indikator SN3 dengan pernyataan ‘Teman saya mengajak saya untuk investasi 

Bitcoin’ sehingga dapat disimpulkan bahwa responden melakukan investasi Bitcoin 

dikarenakan adanya ajakan dari teman di lingkungannya. 

 Pada variabel PBC terdapat enam indikator yaitu, PBC1 yang merupakan 

indikator pertama mempunyai TCR sangat kuat sebesar 94,2. PBC2 yang 

merupakan indikator kedua mempunyai TCR sangat kuat sebesar 95,4. PBC3 yang 

merupakan indikator ketiga mempunyai TCR sangat kuat sebesar 90,6. PBC4 yang 

merupakan indikator keempat mempunyai TCR sangat kuat sebesar 98,2. PBC5 

yang merupakan indikator kelima mempunyai TCR kuat sebesar 69,8 dan PBC6 

yang merupakan indikator keenam mempunyai TCR sangat kuat sebesar 95,4. Dari 

keenam indikator, dapat diperoleh hasil tertinggi ada pada indikator PBC4 dengan 

pernyataan ‘Saya mempunyai pemahaman yang kuat tentang investasi Bitcoin’ 

sehingga dapat disimpulkan bahwa responden melakukan investasi Bitcoin 

dikarenakan adanya pengetahuan yang cukup dan menguasai cara investasi Bitcoin. 

 Pada variabel ITI terdapat tiga indikator yaitu, ITI1 yang merupakan 

indikator pertama mempunyai TCR cukup sebesar 54,6. ITI2 yang merupakan 

indikator kedua mempunyai TCR cukup sebesar 53,6 dan ITI3 yang merupakan 

indikator ketiga mempunyai TCR kuat sebesar 78,8. Dari ketiga indikator, dapat 
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diperoleh hasil tertinggi ada pada indikator ITI3 dengan pernyataan ‘Saya akan 

melakukan investasi Bitcoin karena ingin mengetahui investasi yang baru dan unik’ 

sehingga dapat disimpulkan bahwa para responden melakukan investasi Bitcoin 

dikarenakan adanya rasa ingin tahu yang tinggi akan investasi Bitcoin yang baru 

dan investasi unik. 

 Pada variabel BII terdapat dua indikator yaitu, BII1 merupakan indikator 

pertama mempunyai TCR lemah sebesar 25,6 dan BII2 merupakan indikator kedua 

mempunyai TCR lemah sebesar 34,4. Dari kedua indikator, dapat diperoleh hasil 

tertinggi ada pada indikator BII2 dengan pernyataan ‘Jumlah rupiah yang 

dikeluarkan dalam waktu setahun untuk investasi Bitcoin’ sehingga dapat 

disimpulkan bahwa para responden sangat tidak keberatan mengeluarkan uang nya 

untuk melakukan investasi Bitcoin. 

 

4.4. Evaluasi Model Struktural atau Inner Model 

 Dalam pengujian model struktural atau inner model dilakukan untuk 

melihat hubungan kausalitas antar variabel laten. Model struktural dalam PLS 

dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen, nilai koefisien 

path atau t-values tiap path untuk uji signifikansi antar konstruk dalam model 

struktural. Nilai R-square digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan 

variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi R-square, maka 

semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Skor koefisien 

path atau inner model yang ditunjukkan oleh nilai T-statistic harus di atas 1,96 

untuk hasil suatu variabel yang dianggap berpengaruh signifikan (Jogiyanto, 2015). 
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4.4.1 Evaluasi R-Square 

 

Tabel 4.8 

Estimasi R-Square 

Konstruk R-Square 

Intensi Investasi 0,732 

Perilaku Investor 0,114 

Sumber: Output SmartPLS 3.0, diolah kembali (2018) 

 

 Tabel 4.6 menunjukkan hasil evaluasi model struktural yang melihat 

hubungan antar konstruk eksogen dengan mengamati nilai R-square yang 

dihasilkan melalui pengolahan data. Nilai R-square menjelaskan sejauh mana suatu 

konstruk eksogen dapat menjelaskan konstruk eksogen lainnya. 

 Nilai R-square untuk variabel dependen yaitu Intensi Investasi sebesar 

0,732 dan Perilaku Investasi sebesar 0,114. Hasil ini menggambarkan bahwa 

variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang 

cukup tinggi yaitu untuk Intensi Investasi sebesar 73,2% dan Perilaku Investasi 

sebesar 11,4% kepada variabel dependen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar model yang diajukan.  

 

 

4.4.2 Pengujian Hipotesis 
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Tabel 4.9 

Signifikansi Inner Model 

Path 

Original 

Sample 

(>0,5) 

T-

Statistics 

(>1,96) 

P-Value 

Sikap -> Intensi Investasi 0,632 5,536 0,000 

Norma Subyektif -> Intensi Investasi 0,080 1,071 0,272 

Persepsi Kendali atas Perilaku -> Intensi 

Investasi 
0,208 1,940 0,068 

Intensi Investasi -> Perilaku Investor 0,282 4,899 0,000 

Persepsi Kendali atas Perilaku -> Perilaku 

Investor 
0,071 1,292 0,224 

Sumber: Output SmartPLS 3.0, diolah kembali (2018) 

4.4.2.1 Pengaruh Sikap terhadap Intensi Investasi 

 Berdasarkan tabel 4.7 di atas, hubungan sikap dengan intensi investasi 

adalah signifikan dengan T-statistics berada di atas 1,96 yaitu sebesar 5,536, nilai 

P-Value  di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan nilai original sample positif sebesar 

0,632. Dengan demikian, hipotesis Ha2 dalam penelitian ini yang menyatakan 

bahwa sikap berpengaruh terhadap intensi investasi diterima. Berdasarkan hasil ini, 

disimpulkan bahwa semakin tingginya tingkat sikap dalam intensi investasi, maka 

akan menimbulkan suatu perilaku investor terhadap investasi Bitcoin. Hasil 

penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu oleh Gopi dan Ramayah (2007) 

dengan Alleyne dan Tracey (2011) yang menemukaan adanya pengaruh positif 

sikap terhadap intensi investasi di mana sikap mempengaruhi suatu intensi individu. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori perilaku terencana (theory of 

planned behavior) bahwa semakin individu memiliki penilaian bahwa suatu 

perilaku akan menghasilkan konsekuensi positif, maka individu akan cenderung 
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bersikap favorable terhadap perilaku tersebut. Hasil ini menggambarkan bias 

kognitif yang dihasilkan oleh sikap yang masuk ke dalam faktor individu 

melakukan suatu perilaku mempunyai pengaruh yang berarti dalam melakukan 

suatu perilaku, individu ditentukan oleh sikap mereka terhadap perilaku yang akan 

dilakukan nya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

 

4.4.2.2 Pengaruh Norma Subyektif terhadap Intensi Investasi 

 Berdasarkan tabel 4.7 di atas, hubungan norma subyektif dengan intensi 

investasi adalah tidak signifikan dengan T-Statistics berada di bawah 1,96 yaitu 

sebesar 1,071, nilai P-Value lebih dari 0,05 yaitu 0,272, dan nilai original sample 

positif sebesar 0,080. Dengan demikian, hipotesis Ho3 dalam penelitian ini yang 

menyatakan bahwa norma subyektif tidak berpengaruh terhadap intensi investasi 

diterima. Berdasarkan hasil ini bahwa norma subyektif memiliki hubungan yang 

positif tetapi tidak signifikan terhadap intensi investasi Bitcoin dan menghasilkan 

kesimpulan bahwa investor Bitcoin tidak mementingkan pendapat dari masyarakat 

dan lingkungan sekitarnya yang terdekat (keluarga, teman, dan lainnya). Para 

investor tetap akan melakukan investasi Bitcoin meskipun keluarga ataupun teman 

mereka melarang untuk melakukan investasi Bitcoin. Hasil penelitian ini sama 

dengan penelitian terdahulu oleh Tarkiainen, Anssi et al (2005) yang menemukan 

adanya pengaruh tidak signifikansi terhadap intensi, di mana norma subyektif tidak 

mempengaruhi intensi yang akan menyebabkan dilakukan atau tidaknya suatu 

perilaku. 
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 Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori perilaku terencana (theory of 

planned behavior) bahwa dalam menampilkan suatu perilaku adalah ditentukan 

oleh kesetujuan atau kestidaksetujuan orang lain maupun kelompok tertentu. 

Semakin individu mempersepsikan bahwa rujukan sosialnya tidak 

merekomendasikan untuk melakukan suatu perilaku maka individu akan cenderung 

merasakan tekanan sosial untuk tidak melakukan perilaku tersebut dan sebaliknya 

(Ajzen, 2006). Norma subyektif dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang 

lemah terhadap perilaku yang disebabkan oleh adanya efek return yang tinggi yang 

diperoleh pada saat melakukan investasi Bitcoin sehingga investor tergiur dan tetap 

melakukan perilaku investasi Bicoin meskipun pandangan orang-orang terhadap 

Bitcoin mendukung dan tidak mendukung. 

  

4.4.2.3 Pengaruh Persepsi Kendali atas Perilaku terhadap Intensi Investasi 

 Berdasarkan tabel 4.7 di atas, hubungan persepsi kendali atas perilaku 

terhadap intensi investasi adalah tidak signifikan dengan T-Statistics berada di 

bawah 1,96 yaitu 1,940, nilai P-Value lebih dari 0,05 yaitu 0,068, dan nilai original 

sample positif sebesar 0,208. Dengan demikian, hipotesis Ho5 yang menyatakan 

bahwa persepsi kendali atas perilaku tidak berpengaruh terhadap intensi investasi 

diterima. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa persepsi kendali atas perilaku 

mempunyai hubungan yang positif tetapi tidak signifikan terhadap intensi investasi 

Bitcoin dan menghasilkan kesimpulan bahwa para investor tidak akan melakukan 

investasi Bitcoin apabila mereka tidak mempunyai pengetahuan yang cukup 

mengenai Bitcoin dan teknologi yang memadai. Hasil penelitian ini mempunyai 
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hasil yang sama dengan penelitian terdahulu oleh Teo dan Beng Lee (2010) yang 

menemukan adanya tidak signifikansi persepsi kendali atas perilaku terhadap 

intensi di mana persepsi kendali atas perilaku tidak mempengaruhi intensi terhadap 

suatu perilaku disebabkan tidak adanya pre-service untuk menggunakan teknologi. 

 Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori perilaku terencana (theory of 

planned behavior) bahwa persepsi kendali atas perilaku ditentukan oleh kombinasi 

antara belief individu mengenai faktor pendukung atau penghambat untuk 

melakukan suatu perilaku. Semakin individu merasakan banyak faktor pendukung 

dan sedikit faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka 

individu akan cenderung mempersepsikan diri mudah untuk melakukan perilaku 

tersebut; sebaliknya, semakin sedikit individu merasakan sedikit faktor pendukung 

dan banyak faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka 

individu akan cenderung mempersepsikan diri sulit untuk melakukan perilaku 

tersebut. Intensi dan persepsi kendali atas perilaku adalah berpengaruh terhadap 

suatu perilaku yang dilakukan oleh individu, namun pada umumnya, intensi dan 

persepsi kendali atas perilaku tidak memiliki hubungan yang signifikan 

dikarenakan setiap individu memiliki kendali penuh terhadap perilaku yang akan 

ditampilkannya (Ajzen, 2006). 

 

 

 

4.4.2.4 Pengaruh Intensi Investasi terhadap Perilaku Investor 
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 Berdasarkan tabel 4.7 di atas, hubungan intensi investasi dengan perilaku 

investor adalah signifikan dengan T-Statistics berada di atas 1,96 sebesar 4,899, 

nilai P-Value di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan nilai original sample adalah 

positif sebesar 0,282. Dengan demikian, hipotesis Ha8 dalam penelitian ini yang 

menyatakan bahwa intensi investasi berpengaruh terhadap perilaku investasi 

diterima. Berdasarkan hasil ini disimpulkan bahwa asemakin tinggi nya tingkat 

intensi investor, maka makin tinggi juga perilaku investasi yang akan dilakukan 

investor. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu oleh Parianti, et al 

(2016) yang menemukan bahwa intensi berpengaruh positif pada perilaku intensi, 

di mana apabila individu menunjukkan niat yang tinggi terhadap suatu perilaku, 

maka intensi tersebut akan mendukung suatu perilaku tersebut. 

 Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori perilaku terencana (theory of 

planned behavior) yang menjelaskan perilaku didasarkan faktor kehendak yang 

melibatkan pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan atau tidak melakukan 

suatu perilaku dimana dalam prosesnya, berbagai pertimbangan tersebut akan 

membentuk intensi untuk melakukan suatu perilaku. 

 

4.4.2.5 Pengaruh Persepsi Kendali atas Perilaku terhadap Perilaku Investor  

 Berdasarkan tabel 4.7 di atas, hubungan persepsi kendali atas perilaku 

dengan perilaku investor adalah tidak signifikan dengan T-Statistics berada di 

bawah 1,96 yaitu sebesar 1,292, nilai P-Value di bawah 0,05 sebesar 0,224, dan 

nilai original sample adalah positif sebesar 0,071. Berdasarkan hasil penelitian ini 

bahwa persepsi kendali atas perilaku mempunyai hubungan yang positif tetapi tidak 
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signifikan terhadap perilaku investasi dan menghasilkan kesimpulan bahwa para 

investor tidak akan melakukan investasi Bitcoin apabila mereka tidak menemukan 

sumber yang akurat ketika mereka tidak memahami Bitcoin.  

 Persepsi kendali atas perilaku dalam penelitian ini mempunyai pengaruh 

yang lemah sehingga individu tidak mendapat cukup kesempatan mencoba dan 

tidak tahu kepada siapa akan memperoleh bantuan yang akurat pada saat 

mengalami hambatan, maka persepsi kendali atas perilaku tidak secara langsung 

mempengaruhi perilaku tetapi hanya memperkuat intensi saja (Ajzen, 2005). 

 

4.5. Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku investor Bitcoin, terdapat beberapa poin yang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan Bitcoin. Hasil analisis penelitian ini 

menunjukkan bahwa dua dari lima variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu norma subyektif dan persepsi kendali atas perilaku mempunyai pengaruh 

positif tidak signifikan dan yang paling signifikan adalah sikap. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan Bitcoin atau Indodax apabila ingin menawarkan 

produk investasi Bitcoin tidak perlu melalui perantara orangtua nya tetapi langsung 

saja kepada generasi milenial yang ingin di jadikan sebagai sasaran, karena generasi 

milenial adalah generasi yang paling mudah untuk menerima segala perubahan.  

Disamping itu, Bitcoin juga tidak memerlukan adanya iklan yang terlalu 

mewah dan hanya cukup memberi informasi bahwa Bitcoin adalah investasi yang 

menarik dan unik pada saat ini yang akan memberikan return yang besar sebagai 
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investasi lainnya atau passive income yang bisa dijadikan pilihan diantara obligasi, 

emas, reksadana, dan investasi lainnya. Seperti hal nya dengan saham Rp 100.000,- 

dikarenakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia 

berinvestasi dengan mudah menghadapi perubahan global. Perusahaan Bitcoin atau 

Indodax juga dapat fokus memberikan edukasi kepada client dan calon client untuk 

memperkuat dan meyakinkan investor bahwa Bitcoin bukan hanya investasi tetapi 

bisa menjadi sumber pendapatan yang baru dan ada manfaat lain untuk jangka 

panjang ditambah dengan akan dibuatnya regulasi mengenai pengesahan 

cryptocurrency yang akan diajukan oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi) kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.  

 Faktor yang mempengaruhi perilaku investor juga dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi manajemen keuangan investor bahwa dalam berinvestasi hal 

yang baru lebih banyak dipengaruhi oleh sikap individu (low medium high risk 

taker) sehingga hal yang baru dari Bitcoin dapat mempengaruhi sikap individu. Hal 

baru tersebut adalah seperti kliring berjangka di mana dana nasabah atau investor 

tidak disimpan oleh perusahaan exchanger tetapi oleh kliring berjangka atau bank 

penyimpan dana nasabah yang sudah ada di Bappebti. Hal ini dikarenakan 

komoditas mata uang kripto di Indonesia saat ini mulai diminati kalangan luas 

sehingga kesempatan untuk berinvestasi Bitcoin semakin meningkat didukung 

dengan adanya rencana pengesahan regulasi cryptocurrency. 

 

 

 

 

BAB V 
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PENUTUP 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku investor Bitcoin. Dalam hal ini, faktor-faktor yang 

dimaksud adalah berdasarkan teori dari Ajzen yaitu sikap, norma subyektif, 

persepsi atas perilaku, intensi investasi, dan perilaku intensi investasi. Untuk 

menganalisis hubungan antar variabel tersebut, penelitian ini menggunakan Partial 

Least Square (PLS). Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sikap terbukti berpengaruh terhadap intensi investasi pada penelitian ini. 

2. Norma subyektif terbukti tidak berpengaruh terhadap intensi investasi pada 

penelitian ini. 

3. Persepsi kendali atas perilaku terbukti tidak berpengaruh terhadap  intensi 

investasi pada penelitian ini. 

4. Intensi investasi terbukti berpengaruh terhadap perilaku investor Bitcoin pada 

penelitian ini. 

5. Persepsi kendali atas perilaku terbukti tidak berpengaruh terhadap perilaku 

investor Bitcoin pada penelitian ini. 

 

 

5.2 Keterbatasan 
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1. Model yang digunakan dari teori Ajzen masih belum membuktikan bahwa 

kecenderungan individu dalam menentukan perilaku ditentukan atas dasar tiga 

faktor yaitu sikap, norma, dan persepsi kendali atas perilaku. Masih ada banyak 

faktor lainnya yang sangat mempengaruhi individu untuk memutuskan suatu 

perilaku. Ternyata dalam penelitian ini hanya sikap yang menjadi faktor 

pengaruh individu dalam memutuskan suatu perilaku. 

2. Metode penggunaan SmartPLS-Student Version yang mempunyai kelemahan 

dasar statistika atau matematika dalam mengestimasi model, mengolah jumlah 

populasi, aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan masih terbatas dan 

membutuhkan aplikasi perangkat lunak lain untuk menghasilkan output 

tertentu, dan terbatas dalam komputasi optimasi global. 

3. Pengambilan sampel yang masih belum menyeluruh ke seluruh investor Bitcoin 

di Indonesia maupun seluruh dunia mulai dari domisili dan gender. 

4. Di dalam penelitian ini kurang adanya informasi mengenai status latar belakang 

responden yang dapat memberikan informasi lebih akurat faktor norma 

subyektif pada keluarga yang menyebabkan investor berintensi maupun tidak 

berintensi, apakah faktor kesetujuan atau ketidaksetujuan istri dan anak maupun 

ketidaksetujuan orangtua dan anak.  

 

 

 

 

5.3 Saran 
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 Beberapa saran yang dapat diberikan penulis dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan Bitcoin sebaiknya melihat dari aspek sikap generasi dengan 

cara memberikan edukasi yang dapat membuat sikap client dan calon client 

semakin tertarik dengan investasi Bitcoin. 

2. Bagi para kebijakan publik setelah dilihat dari hasil penelitian ini, sebaiknya 

dapat dengan tegas dan cepat menolak adanya peredaran Bitcoin dikarenakan 

Bitcoin tersebut bisa membuat para individu jika dilihat dari segi psikologis 

dapat mengabaikan orang disekitarnya (menyangkut tidak memperdulikan 

norma sosial) dan hanya melakukan sesuai dengan keinginan pribadi yang 

disebabkan karena rasa ingin tahu yang besar dan gengsi yang tinggi.  

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan teori lainnya yaitu Theory of 

Reason Action yang dapat mengukur intensi individu untuk memutuskan suatu 

perilaku tertentu. 

4. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode perhitungan AMOS 

LISREL supaya mendapatkan hasil yang lebih signifikan dan dapat mengolah 

data lebih banyak lagi. 

5. Untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas penelitian dari aspek domisili 

investor Bitcoin di seluruh Indonesia atau beberapa negara terbesar. 

 

6. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan lebih lengkap mengenai 

informasi responden investor sudah memiliki keluarga atau belum yang dapat 

mempengaruhi keputusan intensi dan perilaku investor dalam investasi Bitcoin.  
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7. Untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas model penelitian dengan 

menambahkan beberapa variabel gender atau faktor lainnya yang dapat 

memperkuat intensi investor dalam melakukan suatu perilaku investor. 

8. Untuk penelitian selanjutnya dapat lebih lagi masuk ke dalam forum investor 

Bitcoin supaya memperoleh populasi yang sangat banyak sehingga dapat 

melakukan riset yang sangat besar. 
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