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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 Student Version 3.0. This research used a sample of 100 
respondens 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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1. Pendahuluan 
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.   

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 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 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.  
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sikap, norma subyektif, 
persepsi kendali atas perilaku, dan intensi investasi terhadap perilaku investor menggunakan 
theory of planned behaviour (Ajzen). 

 
2. LANDASAN TEORI 
2.1 Pengertian Uang 

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).  
 
2.2 Bitcoin 

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). 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.  

2.3 Investasi 
Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan 

pada saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang (Tandelilin, 2010). 
Tiga prinsip pokok yang perlu dipahami dalam melakukan investasi menurut IBI dan LSPP (2013, 
p.95), yaitu high risk high return, time value of money, dan don’t put your money in one basket. 
Investor juga harus mempunyai strategi dalam berinvestasi seperti yang ditulis di dalam buku 
“Memahami Bisnis Bank” yaitu, buy and hold strategy, active management strategy, dan 
immunization strategy. 
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2.4 Theory of Planned Behavior 
Fishbein dan Ajzen (2004) memaparkan bahwa theory of planned behavior didasarkan atas 

pendekatan terhadap beliefs yang dapat mendorong individu untuk melakukan perilaku tertentu. 
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. 

a. 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. 

 
b. Norma Subyektif 
 Norma subyektif (Ajzen, 2006) adalah 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). 

 
c. Persepsi Kendali atas Perilaku 

Persepsi kendali atas perilaku (Ajzen, 2006) 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). 

 
d. Intensi Investasi 

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).  

 
e. Perilaku Investor 

Dalam mengambil keputusan investasi, investor banyak dipengaruhi oleh perilaku. 
Disebut sebagai perilaku karena adanya faktor 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).  

Semakin individu memiliki penilaian bahwa suatu perilaku akan menghasilkan 
konsekuensi negatif maka individu akan cenderung bersikap unfavorable terhadap 
perilaku tersebut (Ajzen, 2005). 
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2.5 Model Penelitian 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sumber: Ajzen, diolah kembali (2018) 

 
 
 
3. METODE PENELITIAN 
3.1 Data dan Sampel 

Objek dalam penelitian ini adalah individu yang memahami investasi Bitcoin. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengambilan 
sampel dalam penelitian ini yaitu non probability sampling. Teknik  non probability sampling yang 
digunakan peneliti adalah sampling convenience. Sampling convenience yaitu sebuah teknik 
sampling nonprobabilitas yang berupaya 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 
 

3.2 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.  
Tabel 3.1 (lihat di lampiran) 
 

3.3 Metode Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif (mean, maximum, minimum, dan standard 

deviation), outer model (validitas dan reliabilitas), tingkat capaian responden, dan inner model 
(R-Square, original sample, t-statistics, dan p-value). 

 
4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1 Profil Sampel 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah individu yang memahami investasi Bitcoin. 
Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan 100 responden yang digunakan setelah dilakukan 
proses screening. 
 
 
 

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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4.2 Hasil Analisis Data 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel sikap mempunyai pengaruh yang sangat 

tinggi terhadap intensi investasi, dan intensi investasi mempunyai pengaruh yang sangat tinggi 
juga terhadap perilaku investor sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa yang 
menyebabkann terjadinya investasi Bitcoin oleh para investor di karena kan adanya sikap para 
investor yang tinggi menimbulkan terbentuknya sebuah niatan untuk melakukan suatu perilaku 
yang dianggap baik dan menguntungkan untuk dirinya baik dalam jangka pendek maupun 
jangka panjang tanpa memperdulikan norma subyektif yang ada di sekitarnya. 
 
4.3 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 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. 
 

 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 

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. 
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5.2 Keterbatasan 
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 

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.  

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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LAMPIRAN 
 
 
 

Tabel 3.1 
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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Persepsi Kendali atas 

Perilaku (Perceived 

Behavioral Control / PBC) 

 

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) 

 

 
Variabel Definisi Measurement Instrumen 

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 
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