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BAB II 

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, DAN 

HIPOTESIS 

 

A. Kajian Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan konsep 

dan teori terhadap pembahasan peneliti mengenai religiusitas, pengetahuan 

keuangan Islam dan perencanaan investasi di kalangan Alumni dan Mahasiswa 

Konsentrasi Ekonomi Islam MIAI UII Yogyakarta. Selain itu, kajian  penelitian 

terdahulu dilakukan sebagai perbandingan dan juga memperjelas bahwa 

permasalahan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. 

Perbedaan tersebut terdapat dalam aspek problematika akademik, rancang bangun 

penelitian, serta model analisis. Adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain; 

1. Berdasarkan penelitian oleh M.Gopi dan T.Ramayah, yang berjudul 

“Applicability of Theory of Planned Behavior in Predicting Intention to 

Trade Online: Some Evidence from a Developing Country”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi niat 

menggunakan perdagangan saham online pada investor di Malaysia. 

Kuisioner terstruktur digunakan dalam pengumpulan data dari investor yang 

mengetahui perdagangan saham online di Malaysia. Sekitar 300 kuisioner 

tersebar dan hanya 144 yang dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. 
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Variabel dependen yaitu niat berperilaku sedangkan variabel 

independen yaitu sikap, norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku 

(Perceived Behavioral Control). Untuk pengukuran penggunaan memakai 

pengukur dikotomi “menggunakan/tidak menggunakan” karena ini 

merupakan cara trading (perdagangan saham) dan teknologi baru maka 

tingkat penggunaannya masih tidak terlalu tinggi, sehingga menanyakan 

tingkat penggunaan ke dalam skala tidak akan berjalan lancar karena 

sebagian besar akan melaporkan menggunakan atau tidak menggunakan 

pada tingkat yang sangat rendah.  

Teknik analisis penelitian menggunakan analisis regresi berganda 

untuk mengetahui hubungan antara sikap, norma subyektif dan kontrol 

perilaku terhadap niat melakukan trading saham online. Sedangkan untuk 

mengetahui hubungan niat berperilaku dan kontrol perilaku terhadap 

penggunaan aktual trading saham online menggunakan analisis diskriminan. 

Penelitian dalam penemuan ini menunjukkan bahwa sikap, norma subyektif 

dan persepsi kontrol perilaku (Perceived Behavioral Control) mempunyai 

hubungan secara langsung yang positif dan signifikan terhadap niat 

berperilaku untuk menggunakan trading saham online.  

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Theory of Planned 

Behavior/TPB (Teori Perilaku Terencana) dapat diterapkan untuk 

menjelaskan variasi dari  niat berperilaku dan penggunaan aktual
1
. 

Penelitian yang akan dilakukan mengambil model Theory of Planned 

                                                 
1
M.Gopi dan T.Ramayah, “Applicability of Theory of Planned Behavior in Predicting 

Intention to Trade Online”, International Journal of Emerging Markets, Vol.2, Iss.4,Tahun 2007, 

hlm.348.   
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Behavior /TPB untuk menjelaskan hubungan religiusitas dan pengetahuan 

keuangan Islam terhadap niat perencanaan Investasi.  

2. Berdasarkan penelitian oleh Philmore Alleyne dan Tracey Broome, yang 

berjudul “ Using the Theory of Planned Behavior and Risk Propensity to 

Measure Investment Intentions Among Future Investors”.  Tujuan penelitian 

ini untuk menemukan faktor yang mempengaruhi niat investasi dengan 

menggunakan Theory of Planned Behavior/TPB ( Teori Perilaku Terencana) 

dan Theory of Risk Propensity (Teori Kecenderungan Risiko). Penelitian ini 

menggunakan metode survey cross sectional dengan kuisioner. Sampel 

terpilih merupakan mahasiswa sebanyak 104 orang. Variabel dependen 

dalam penelitian yaitu niat berinvesetasi, sedangkan variabel independen 

adalah sikap, norma subyektif, persepsi kontrol perilaku, kecenderungan 

risiko.  

Data dianalisis menggunakan program SPSS dengan uji statistik 

berupa analisis deskriptif, korelasi Pearson, uji T, analisis regresi berganda. 

Penelitian ini menemukan bahwa TPB membantu menjelaskan niat 

investasi. Penemuan ini lebih lanjut menunjukkan bahwa sikap, kelompok 

referensi (rekan, keluarga dan hal signifikan lainnya) dan anggapan akan 

potensi hambatan dan pelauang secara signifikan memprediksi niat 

berinvestasi.  

Peneliti menemukan bahwa pengaruh teman, keluarga, dan 

kemudahan akses ke pendanaan merupakan prediktor signifikan terhadap 

niat berinvestasi pada mahasiswa. Norma subyektif merupakan prediktor 
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paling penting pada niat investasi
2
. Pada penelitian yang akan dilakukan, 

peneliti mengambil model Theory of Planned Behavior /TPB untuk 

menjelaskan hubungan religiusitas dan pengetahuan keuangan Islam 

terhadap niat perencanaan Investasi. 

3. Berdasarkan penelitian oleh Perminas Pangeran, yang berjudul “Sikap 

Keuangan Rumah Tangga Desa pada Aspek Perencanaan Keuangan”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji sikap keuangan rumah tangga 

pedesaan terhadap praktik perencanaan keuangan pribadi. Perencanaan 

keuangan pribadi dikaitkan dengan karakteristik demografi, modal manusia, 

dan ekonomi. Penelitian ini menguji apakah berbagai aspek demografi 

sosial, modal manusia, modal ekonomi memliki pengaruh berbeda pada 

sikap keuangan terhadap berbagai aspek perencanaan keuangan pribadi.  

Uji statistik yang digunakan menguji hipotesis adalah Uji t, Anova 

dan Turkey Method. Data survei diperoleh dari 197 rumah tangga pedesaan 

dengan menggunakan serangkaian kuisioner terstruktur. Hasilnya 

mengungkapkan sejumlah temuan menarik. Pertama, modal ekonomi 

mempengaruhi sikap keuangan terhadap asuransi, investasi dan perencanaan 

perumahan. Kedua, modal manusia yaitu pendidikan responden juga 

merupakan faktor penting dalam mempengaruhi sikap keuangan terhadap 

perencanaan investasi.  

Sementara itu, karakteristik demografi responden tidak 

mempengaruhi sikap terhadap praktik perencanaan keuangan rumah tangga. 

                                                 
2
Philmore Alleyne dan Tracey Broome, “Using the Theory of Planned Behavior and Risk 

Propensity to Measure Investment Intentions Among Future Investors”, Journal of Eastern 

Carribean Studies, Vol.36, No.1, Maret 2011, hlm.1.  
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Dalam aspek perencanaan investasi, hasil analisis menunjukkan bahwa 

umumnya responden memiliki sikap yang kurang positif pada perencanaan 

investasi. Mereka mempersepsikan bahwa keberhasilan dalam investasi 

bukanlah sesuatua yang harus dipamerkan. Sementara itu, responden setuju 

bahwa investasi merupakan komitmen dan kesuksesan jangka panjang
3
.  

Dalam penelitian tersebut terdapat dimensi perencanaan investasi 

yang merupakan aspek perencanaan keuangan. Dimensi perencanaan 

investasi ini menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang akan menguji 

hubungan pengetahuan keuangan Islam terhadap niat perencanaan investasi  

4. Berdasarkan penelitian oleh Norma Yulianti dan Meliza Silvy, yang 

berjudul “Sikap Pengelola Keuangan dan Perilaku Perencanaan Investasi 

Keluarga Di Surabaya”. Penelitian ini memfokuskan pada pengetahuan 

keuangan dan pengalaman sebagai ukuran literasi yang mempengaruhi sikap 

dan perilaku perencanaan investasi keuangan keluarga di Surabaya. 

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden 

sebanyak 380 orang. Pengambilan sampel dengan cara purposive sampling 

berdasarkan pendapatan keluarga yang memiliki penghasilan minimal Rp 

2.000.000 per bulan. 

Teknik analisis data menggunakan regresi liniear berganda. Hasil 

penelitian in menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan dan pengalaman 

keuangan berpengaruh terhadap perilaku perencanaan investasi keuangan 

keluarga, sikap pengelola keuangan memoderasi dan memperkuat pengaruh 

                                                 
3
Perminas Pangeran, “Sikap Keuangan Rumah Tangga Desa pada Aspek Perencanaan 

Keuangan”, JRAK, Vol.8, No.1, Februari 2012, hlm.35  
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pengetahuan keuangan dan tidak memoderasi pengaruh pengalaman 

keuangan terhadap perilaku perencanaan investasi keuangan keluarga
4
. 

Penelitian tersebut menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang 

menguji hubungan pengetahuan keuangan Islam terhadap niat perencanaan 

investasi.  

5. Berdasarkan penelitian oleh Novie Astri Pratiwi dan Hartoyo, yang berjudul 

“Analisis Niat Beli Asuransi Jiwa Pada Mahasiswa: Aplikasi Theory of 

Planned Behavior”. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis niat beli 

asuransi jiwa pada mahasiswa menggunakan aplikasi Teori Perilaku yang 

Direncanakan (Theory of Planned Behavior). Penelitian ini menggunakan 

desain cross sectional dan melibatkan 250 mahasiswa yang mengikuti mata 

kuliah Manajemen  Keuangan Konsumen (MKK). Karakteristik mahasiswa 

diukur dalam tiga dimensi, yaitu karakateristik sosial demografi, nilai yang 

dianut, dan pengetahuan keuangan.  

Data diolah dengan menggunakan analisis deskriptif, korelasi 

Pearson, dan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi 

terbanyak mahasiswa memiliki nilai harga diri pada kategori tinggi namun 

nilai keamanan pada kategori rendah. Pengetahuan keuangan, baik 

pengetahuan keuangan subjektif maupun objektif, sikap terhadap asuransi 

jiwa, norma subyektif, dan persepsi kontrol perilaku oleh mahasiswa 

terbilang cukup baik.  

                                                 
4
 Norma Yulianti dan Meliza Silvy, “Sikap Pengelola Keuangan dan Perilaku 

Perencanaan Investasi Keluarga di Surabaya”,  Journal of Business and Banking, Vol.3, No.1, Mei 

2013, hlm.63  
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Hasil analisis menunjukkan bahwa niat beli asuransi jiwa 

berhubungan positif signifikan dengan sikap terhadap asuransi jiwa 

(r=0,634; p<0,01), norma subyektif (r=0,470; p<0,01), dan persepsi kontrol 

perilaku (r=0,508; p<0,01). Niat beli asuransi jiwa dipengaruhi oleh nilai 

keamanan dan harga diri, pengetahuan keuangan subjektif, serta sikap 

terhadap asuransi jiwa
5
. Pada penelitian yang akan dilakukan, peneliti 

mengambil model Theory of Planned Behavior /TPB untuk menjelaskan 

hubungan religiusitas dan pengetahuan keuangan Islam terhadap niat 

perencanaan Investasi.  

6. Berdasarkan penelitian oleh Syukriah Ali,dkk., yang berjudul “Factors 

Influencing Investors’ Behavior in Islamic Unit Trust: An Application of 

Theory of Planned Behavior”. Penelitian ini bertujuan mencari tahu 

pengaruh signifikan sikap, pengaruh sosial, dan persepsi kontrol perilaku 

(Perceived Behavioral Control) pada niat investor untuk berinvestasi pada 

reksadana syariah dengan menggunakan Theory of Planned Behavior/TPB 

(Teori Perilaku Terencana).  Sebanyak 180 kuisioner terdistribusi kepada 

staf akademik UiTM Kedah dan hanya 172 kuisioner yang dapat digunakan 

untuk analisis selanjutnya.  

Analisis data penelitian menggunakan SEM(Stucture Equation 

Modeling).  Secara keseluruhan, fakta empiris menunjukkan bahwa sikap 

dan persepsi kontrol perilaku (Perceived Behavioral Control) berhubungan 

positif dan signifikan secara langsung terhadap niat investor untuk 

                                                 
5
Novie Astri Pratiwi dan Hartoyo, “Analisis Niat Beli Asuransi Jiwa pada Mahasiswa: 

Aplikasi Theory of Planned Behavior”, Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen , Vol.7, No.1, 

Januari 2014, hlm.58  
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berinvestasi pada reksadana syariah. Namun, secara kontras pengaruh sosial 

tidak menunjukkan pengaruh signifikan pada niat berinvestasi pada 

reksadana syariah. Penjelasan yang mungkin dalam hal ini bahwa investor 

lebih berpengetahuan mengenai investasi terutama pada reksadana syariah, 

sehingga mereka membuat keputusan berdasarkan pada pengalaman pribadi. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dua komponen TPB 

yaitu sikap dan persepsi kontrol perilaku (Perceived Behavioral Control) 

berpengaruh signifikan dan positif secara langsung sedangkan pengaruh 

sosial tidak berpengaruh signifikan pada niat investor untuk berinvestasi 

reksadana syariah
6
. Pada penelitian yang akan dilakukan, peneliti 

mengambil model Theory of Planned Behavior /TPB untuk menjelaskan 

hubungan religiusitas dan pengetahuan keuangan Islam terhadap niat 

perencanaan Investasi.  

7. Berdasarkan penelitian oleh Mery Citra Sondari dan Rahmat Sudarsono, 

yang berjudul “Using Theory of Planned Behavior in Predicting Intention to 

Invest: Case of Indonesia”. Penelitian ini menguji penerapan Theory of 

Planned Behavior (TPB) dalam memprediksi niat investasi dengan 

menggunakan sebanyak 359 sampel yang merupakan pegawai negeri sipil di 

Indonesia. Model penelitian dianalisis menggunakan PLS (Partial Least 

Square). Dalam penelitian ini, niat investasi digunakan sebagai persepsi atas 

kemungkinan melakukan kegiatan investasi. Ada tiga prediktor pada niat 

                                                 
6
Syukriah Ali,dkk., “Factor Influencing Investor‟s Behavior in Islamic Unit Trust: An 

Application of Theory of Planned Behavior”, Journal of Islamic Economic Banking and Financial, 

Vol.10, No.2, April-June 2014, hlm.183.   
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investasi yaitu sikap, norma subyektif, dan persepsi kontrol perilaku 

(Perceived Behavioral Control). 

Prediktor pertama, Sikap terhadap investasi dioperasionalkan sebagai 

tingkatan mengenai apa yang memperbesar penerimaan individu dalam 

kegiatan investasi. Prediktor kedua, norma subyektif dioperasionalkan 

sebagai tingkatan persepsi atas kemungkinan lingkungan sosial responden 

akan menyetujui atau tidak menyetujui kegiatan investasi. Prediktor ketiga, 

persepsi kontrol perilaku (Perceived Behavioral Control) diasumsikan sama 

dengan konstruk efikasi diri yang dioperasionalkan sebagai tingkatan 

kepercayaan diri individu mengenai kemampuannya dalam menjalankan 

kegiatan investasi.  

Hasil analisis data menggunakan PLS telah menunjukkan bahwa 

sikap terhadap investasi dan norma subyektif memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap niat untuk berinvestasi, sedangkan prediktor 

lain yaitu efikasi diri tidak menunjukkan pengaruh signifikan
7
. Penelitian 

yang akan dilakukan mengambil model Theory of Planned Behavior /TPB 

untuk menjelaskan hubungan religiusitas dan pengetahuan keuangan Islam 

terhadap niat perencanaan Investasi.  

8. Berdasarkan penelitian oleh Shirantha Heenkenda, yang berjudul 

“Readiness to Retirement Planning of Estate Sector Employees in Sri 

Lanka”, penelitian ini berusaha menyelidiki faktor motivasi terkait dengan 

niat untuk kesiapan perencanaan pensiun karyawan perkebunan swasta di 

                                                 
7
Mery Citra Sondari dan Rahmat Sudarhono, “Using Theory of Planned Behavior in 

Predicting Intention to Invest: Case of Indonesia”, International Academic Research Journal, 

Vol.1, No.2, Tahun 2015, hlm.136.  
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Sri Lanka. Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode Simple Random 

Sampling dalam pemilihan responden dan wawancara langsung 

menggunakan kuisioner untuk mensurvei sebanyak 900 responden. Metode 

analisis regresi digunakan untuk memudahkan analisis jalur (path analysis) 

untuk menilai sikap, niat perilaku, dan perilaku aktual. Analisis faktor dan 

uji skala reliabilitas digunakan untuk mendeterminasi faktor-faktor yang 

digunakan dalam model TPB.  

Hasil analisis faktor menunjukkan 150 item dalam kuisioner 

terhubung kedalam 27 domain yang signifikan pada 3 komponen TPB. Studi 

ini menguji pengaruh determniasi psikologis terhadap kesiapan perencanaan 

pensiun karyawan sektor perkebunan di Sri Lanka. Model TPB mampu 

menjelaskan niat untuk kesiapan perencanaan pensiun karyawan sebesar 

71% dan perilakunya sebesar 83%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ada hubungan positif yang signifikan antara kesiapan perencanaan pensiun 

dengan niat sebagai fungsi dari sikap, norma subyektif dan persepsi kontrol 

perilaku (Perceived Behavioral Control).  

Prediktor terkuat adalah komponen sikap, diikuti oleh norma 

subyektif dan kontrol perilaku. Niat perilaku perencanaan pensiuan 

dideterminasi oleh tiga faktor yaitu sikap, norma subyektif dan persepsi 

kontrol perilaku (Perceived Behavioral Control). Sikap adalah komponen 

penting yang relevan untuk mengamati perilaku, dimana sikap ini 

menerangkan niat untuk  melaksanakan suatu perilaku
8
. Penelitian yang 

                                                 
8
Shiranta Heenkenda, “Readiness to Retirement Planning of Estate Sector Employees in 

Sri Lanka”, MRPA Paper, 20 Agustus 2016, hlm.2. 
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akan dilakukan mengambil model Theory of Planned Behavior untuk 

menjelaskan hubungan religiusitas dan pengetahuan keuangan Islam 

terhadap niat perencanaan Investasi.  

9. Berdasarkan penelitian oleh Doriana Cucinelli,dkk., yang berjudul 

“Customer and Advisor Financial Decisions: the Theory of Planned 

Behavior Perspective”, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki 

penerapan Theory of Planned Behavior (TPB) dalam memprediksi niat 

konsumen ritel untuk membeli produk keuangan berisiko menengah/tinggi 

dan niat penasehat keuangan untuk menawarkan produk keuangan. Peneliti 

juga menguji peran literasi keuangan mempengaruhi keputusan investor ritel 

dan konsultan. 

Penelitian pertama menguji kemampuan TPB dalam memprediksi 

niat konsumen ritel untuk membeli produk keuangan berisiko 

menengah/tinggi dan niat konsultan keuangan untuk menawarkan produk. 

Kedua, meneliti peran literasi keuangan dalam mempengaruhi keputusan 

investor ritel dan konsultan keuangan. Sampel penelitian terdiri dari 636 

konsumen ritel dan 1807 penasehat keuangan berasal dari Italia. 

Pengumpulan data dengan metode survey menggunakan kuisioner 

terstruktur yang dikirim melalui email ke responden. Analisis data 

menggunakan regresi berganda step-wise. 

Pada investor ritel, hasil penelitian menunjukkan variabel TPB 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat individu untuk membeli 

produk keuangan. Tingkat literasi keuangan investor ritel tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap niat membeli produk investasi keuangan berisiko 

menengah/tinggi.  

Studi selanjutnya pada Penasehat Keuangan, peneliti menganalisis 

prediktor pada niat penasehat keuangan dalam menawarkan produk 

keuangan berisiko menengah/tinggi kepada konsumen. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa TPB memiliki kekuatan prediksi yang tinggi terhadap 

niat berperilaku penasehat keuangan. Selain itu, literasi keuangan 

menunjukkan dampak positif dan signifikan terhadap niat berperilaku 

konsultan. Ini berarti bahwa penasehat keuangan yang memiliki literasi 

keuangan yang lebih tinggi mempunyai kemungkinan lebih besar untuk 

menawarkan produk keuangan kepada pelanggan mereka
9
.  

Penelitian yang akan dilakukan ini mengambil model Theory of 

Planned Behavior untuk menjelaskan hubungan religiusitas dan 

pengetahuan keuangan Islam terhadap niat perencanaan Investasi.  

10. Berdasarkan penelitian oleh Hanudin Amin, yang berjudul “Willingness to 

Open Islamic Banking Gold Investment Accounts”, penelitian ini bertujuan 

untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investor 

muslim pria untuk membuka rekening investasi emas syariah. Penelitian ini 

mengembangkan penerapan Theory of Reasoned Action/TRA (Teori 

Perilaku Beralasan) dengan tiga faktor tambahan yang terdiri dari persepsi 

keuntungan finansial, religiusitas konsumen, informasi konsumen.  

                                                 
9
Doriana Cucinelli,dkk., “Customer and Advisor Financial Decisions: the Theory of 

Planned Behavior Perspective”, International Journal of Business and Social Science, Vol.7, 

No.12, December 2016, hlm.80.  
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Sampel penelitian adalah nasabah bank Islam yang memiliki 

pengalaman pada perbankan Islam dan berniat untuk membuka rekening 

investasi emas syariah. Metode penelitian menggunakan survey dengan 

kuisioner dan sebanyak 236 kuisioner yang dapat digunakan untuk analisis 

selanjutnya. Tenik analisis menggunakan analisis PLS (Partial Least 

Squares).  

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa sikap, norma subyektif, 

persepsi keuntungan finansial, religiusitas konsumen dan informasi 

konsumen secara instrumental menjelaskan kemauan/niat konsumen muslim 

pria. Temuan ini mengindikasikan bahwa norma subyektif berkaitan secara 

signifikan terhadap kemauan/niat untuk membuka rekening investasi emas 

syariah. Persepsi keuntungan finansial juga secara signifikan berkaitan 

dengan kemauan/niat untuk membuka rekening investasi emas syariah. 

Secara mengejutkan, informasi konsumen tidak memiliki hubungan 

signifikan terhadap kemauan/niat untuk membuka rekening investasi emas 

syariah. Walaupun demikian, religiusitas konsumen betul-betul 

dipertimbangkan sebagai faktor yang berkontribusi mempengaruhi 

kemauan/niat untuk membuka rekening investasi emas syariah. Dari 

penelitian ini ditemukan bahwa informasi konsumen tidak berkaitan dengan 

niat
10

.  

Penelitian yang akan dilakukan mengambil model Theory of Planned 

Behavior /TPB untuk menjelaskan hubungan religiusitas dan pengetahuan 

                                                 
10

Hanudin Amin, “Willingness to Open Islamic Gold Investment Accounts”, Journal of 

Internet Banking and Commerce (JIBC), Vol.21, No.1, April 2016, hlm.1 . 
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keuangan Islam terhadap niat perencanaan Investasi. Theory of Planned 

Behavior/TPB merupakan perkembangan dari Theory of Reasoned 

Action/TRA oleh Ajzen yang memiliki konstruk lebih mapan dalam 

memprediksi perilaku.  

11. Berdasarkan penelitian oleh Moh. Hersi Warsame dan Edward Mugambi 

Ireri, yang berjudul “Does the Theory of Planned Behaviour (TPB) Matter 

in Sukuk Investment Decision?”. Penelitian ini menggunakan model TPB 

untuk menyelidiki penggunaan Sukuk di Qatar. Model TPB yang terdiri dari 

sikap, norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku (Perceived Behavioral 

Control) digunakan untuk menyelidiki niat berperilaku dan perilaku aktual 

pada sukuk. 

Analisis penelitian menggunakan analisis regresi jalur. Kuisioner 

survey digunakan untuk mengukur model variabel konstruk TPB. 3 faktor 

demografi yaitu jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan menjadi variabel 

moderator. Hal menarik kemudian adalah penelitian ini tidak menemukan 

pengaruh signifikan pada ketiga variabel moderator tersebut. Selanjutnya, 

penelitian ini mengungkap bahwa sikap berpengaruh positif dan signifikan 

pada niat berperilaku untuk menggunakan sukuk.  

Persepsi kontrol perilaku (Perceived Behavioral Control) muncul 

sebagai faktor yang paling penting pada investasi sukuk. Hal ini berarti 

bahwa penerbit sukuk tidak bisa mengabaikan efek langsung pengaruh sikap 

dan kontrol perilaku terhadap niat berinvestasi sukuk dan pengaruh 

langsung kontrol perilaku terhadap perilaku aktual penggunaan sukuk.   
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Namun pada penelitian ini, norma subyektif tidak berpengaruh 

signifikan pada niat berperilaku terhadap penggunaan sukuk. Persepsi 

kontrol perilaku (Perceived Behavioral Control)  berpengaruh positif dan 

signifikan pada niat berperilaku untuk menggunakan sukuk. Persepsi kontrol 

perilaku (Perceived Behavioral Control) berpengaruh kuat secara langsung 

dan signifikan terhadap niat berperilaku untuk menggunakan sukuk namun 

pengaruh tersebut tidak sekuat pada perilaku aktual penggunaan sukuk. Niat 

berperilaku untuk menggunakan sukuk tidak berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku aktual penggunaan sukuk
11

.  

Penelitian yang akan dilakukan mengambil model Theory of Planned 

Behavior /TPB untuk menjelaskan hubungan religiusitas dan pengetahuan 

keuangan Islam terhadap niat perencanaan Investasi.  

12. Berdasarkan penelitian Purnomo M.Antara,dkk., yang berjudul “Bridging 

Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal 

Ecosystem”. Penelitian ini mengusulkan integrasi antara Kehalalan dan 

Keuangan Islam melalui studi pada literasi kehalalan dan literasi keuangan 

Islam sebagai faktor yang mempengaruhi sikap produsen bisnis halal 

terhadap adopsi pembiayaan Islam. 

Tingkat literasi Kehalalan dan Keuangan Islam akan dinilai untuk 

mengetahui dampaknya terhadap pemilik usaha halal untuk memanfaatkan 

pembiayaan Islam. Untuk menghubungkan literasi halal dan literasi 

keuangan Islam, maka studi ini menggunakan model integratif untuk 

                                                 
11

Moh.Hersi Warsame dan Edward Mugambi Ireri, “Does the Theory of Planned 

Behavior (TPB) Matter in Sukuk Investment Decisions?”, Journal of Behavioral and Experimental 

Finance, 2016, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbef.2016.10.002. hlm.2  
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memprediksi perilaku yaitu Theory of Planned Behavior/TPB (Teori 

Perilaku Terencana) oleh Ajzen, teori ini dapat diterapkan untuk perilaku 

apapun.  

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan 

200 responden. Penelitian ini mengajukan pendekatan pengukuran dan 

validitas untuk Literasi Halal dan Literasi keuangan Islam. Literasi halal dan 

literasi keuangan Islam akan diukur menggunakan pertanyaan uji 

Benar/Salah dengan pilihan alternatif Tidak Tahu. Kemudian, Analisis 

Faktor Konfirmatori digunakan untuk analisis skor menggunakan metode 

Wieghted Least Square untuk menguji validitas konstruk.  

Pengukuran literasi keuangan Islam menggunakan 17 item 

pertanyaan yang diambil berdasarkan prinsip keuangan Islam dan metode 

keuangan Islam yang berfokus pada penerapannya di perbankan Islam. 

Penelitian ini berusaha berkontribusi untuk pengetahuan teoritis baru 

terutama dalam mengusulkan item pengukuran literasi halal dan literasi 

keuangan Islam
12

. Penelitian tersebut menjadi acuan untuk penelitian yang 

akan dilakukan, peneliti mengambil model Theory of Planned 

Behavior/TPB untuk menjelaskan hubungan religiusitas dan pengetahuan 

keuangan Islam terhadap niat perencanaan Investasi.  

13. Berdasarkan penelitian oleh Anton Priyo Nugroho dkk., yang berjudul “The 

Influence of Religiosity and Self-Efficacy on The Saving Behavior of the 

Saving Behavior of the Islamic Banks”, penelitian ini bertujuan untuk  

                                                 
12

Purnomo M Antara,dkk., “Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The 

Way Forward in Halal Ecosystem”, Procedia Economics and Finance 37, Tahun 2016, hlm.196 
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mengembangkan Theory of Planned Behavior/TPB (Teori Perilaku 

Terencana) dengan menambahkan variabel religiusitas dan efikasi diri untuk 

meneliti perilaku menabung nasabah bank syariah.  

Uji hipotesis menggunakan teknik analisis SEM (Simultaneous 

Equation Modeling). Hasil penelitian menemukan bahwa efikasi diri 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap niat perilaku. Penelitian 

ini juga menemukan bahwa sikap mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap niat perilaku. Penemuan lainnya yaitu religiusitas 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku nasabah 

dalam menggunakan produk dan layanan bank syariah. Religiusitas 

merupakan prediktor yang kuat, melibihi niat perilaku.  

Norma subyektif juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

niat perilaku, tetapi pengaruhnya terhitung lemah. Semakin kuat tekanan 

sosial terhadap suatu individu maka semakin kuat kemungkinan berniat 

untuk menggunakan bank syariah. Dengan demikian, penelitian ini 

membuktikan bahwa hubungan antara niat dan perilaku adalah sangat kuat. 

Niat perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku 

penggunaan bank syariah
13

. Penelitian yang akan dilakukan mengambil 

model Theory of Planned Behavior untuk menjelaskan hubungan 

religiusitas dan pengetahuan keuangan Islam terhadap niat perencanaan 

Investasi.  

                                                 
13

 Anton Priyo Nugroho,dkk., “The Influence of Religiosity and Self-Efficacy on the 

Saving Behavior of the Islamic Banks”, Journal Banks and Bank System, Vol.12, Issue 3, Tahun 

2017, Hlm.35 
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14. Berdasarkan penelitian Nurul Shahnaz Mahdzan, dkk., yang berjudul 

“Islamic Religiosity and Portofolio Allocation: The Malaysian Context”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara pilihan alokasi 

portofolio individu muslim dan religiusitas Islam (tingkat dan dimensi), 

mengendalikan risiko dan faktor sosiodemografi. Studi ini menggunakan 

data primer yang dikumpulkan melalui kuisioner survey dengan sampel 

sebanyak 751 muslim yang bekerja mandiri di Kuala Lumpur, Malaysia. 

Karena sifat ordinal dari variabel dependen, yang mencerminkan tingkat 

proporsi aset berisiko dalam portofilo, data dianalisis menggunakan model 

regresi probit yang teratur.  

Temuan mengungkapkan bahwa tingkat religiusitas islam secara 

umum tidak signifikan terkait dengan alokasi portofolio, tetapi kedua 

dimensi religiusitas (kebajikan dan kewajiban) secara signifikan berdampak 

pada alokasi aset beresiko dalam portofolio. Semakin tinggi tingkat 

kebajikan, semakin rendah kecenderungan untuk mengalokasikan aset 

berisiko ke dalam portofolio. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat kewajiban, 

semakin tinggi kecenderungan untuk mengalokasikan aset berisiko dalam 

portofolio. 

Sementara itu, individu dengan toleransi risiko, pendapatan dan 

tingkat pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan kecenderungan yang 

lebih besar untuk mengalokasikan aset berisiko dalam portofolio
14

. 

                                                 
14

Nurul Shahnaz Mahdzan,dkk., “Islamic Religiosity and Portofolio Allocation: the 

Malaysian Context”, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and 

Management, Vol.10, Iss.3, Tahun 2017, hlm.434  
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Penelitian tersebut menjadi  acuan untuk penelitian selanjutnya yang 

menguji hubungan religiusitas terhadap niat perencanaan investasi.  

15. Berdasarkan penelitian oleh Nikolaos Satsions dan Spyros Hadjidakis, yang 

berjudul “Applying the Theory of Planned Behavior (TPB) in Saving 

Behavior of Pomak Households”, penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menabung 

Rumah Tangga Pomak di Belanda. Penelitian kuantitatif ini menggunakan 

metode survey dengan kuisioner terstruktur kepada 600 responden yang 

diperoleh melalui snowball sampling.   

Penelitian ini menerapkan analisis komponen utama untuk 

menetapkan faktor penyusun struktur yang masuk dalam model TPB dan 

kemudian analisis SEM (Structural Equation Modelling) untuk menguatkan 

struktur yang mengacu dari hasil analisis komponen utama tersebut. 

Analisis jalur (Path analysis) diterapkan untuk menguji model penelitian 

dan hipotesis.  

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sikap, norma subyektif dan 

persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif secara langsung terhadap  niat 

menabung dan perilaku menabung pada akhirnya. Norma subyektif 

merupakan prediktor terkuat niat dan memiliki pengaruh tidak langsung 

yang signifikan terhadap perilaku menabung
15

. Penelitian yang akan 

dilakukan mengambil model Theory of Planned Behavior untuk 

                                                 
15

Nikolaos Satsios dan Spyros Hadjidakis, “Applying the Theory of Planned Behaviour 

(TPB) in Saving Behaviour of Pomak Households”, International Journal of Financial Research, 

Vol.9, No.2, Tahun 2018, hlm.80.  
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menjelaskan hubungan religiusitas dan pengetahuan keuangan Islam 

terhadap niat perencanaan Investasi.  

16. Berdasarkan penelitian Rike Setiawati,dkk., yang berjudul “Islamic 

Financial Literacy: Construct Process and Validity”. Penelitian ini 

bertujuan untuk menentukan konstruksi literasi keuangan Islam. Secara 

khusus, konstruksi dilakukan melalui metode kualitatif berdasarkan tinjauan 

pustaka dari konsep dan ukuran literasi keuangan dengan mengungkapkan 

kendala yang ada dan meninjau literatur keuangan Islam. Berdasarkan 

tinjauan awal, ditemukan pemahaman awal tentang literasi keuangan Islam 

yang kemudian diperkuat oleh wawancara mendalam dan proses 

pengkodean sampai konstruksi literasi keuangan Islam ditemukan.  

Uji validitas secara empiris dilakukan pada konstruk dan instrumen 

yang akan digunakan sehingga dapat diterapkan sebagai pengukuran literasi 

keuangan Islam publik secara umum. Untuk tujuan ini, pengumpulan data 

kuantitatif dilakukan dengan kuisioner terstruktur dari konstruk yang telah 

ditemukan dalam komunitas ilmiah.  Temuan konstruktif literasi keuangan 

Islam dengan dimensi dan indikatornya sangat diperlukan sebagai parameter 

untuk mengukur tingkat literasi keuangan masyarakat dalam berbagai 

kelompok
16

.  

Penelitian tersebut menjadi acuan untuk penelitian yang akan 

dilakukan, konstruk literasi keuangan Islam akan menjadi parameter untuk 

mengukur pengetahuan keuangan Islam. Dalam beberapa penelitian, literasi 

                                                 
16

Rike Setiawati,dkk., “Islamic Financial Literacy: Construct Process and Validity”, 

Academy of Strategic Management Journal, Vol.17, Iss.4, Tahun 2018, hlm. 1. 
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keuangan dan pengetahuan keuangan memiliki batasan yang sama. Namun, 

ada juga beberapa penelitian yang membedakan batasan-batasan keduanya. 

Pada penelitian tersebut, pengetahuan keuangan Islam menjadi dimensi 

literasi keuangan Islam, maka penelitian tersebut memiliki relevansi dengan 

penelitian yang akan dilakukan. 

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang 

peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 1 berikut 

ini: 

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan Penelitian 

No Nama Peneliti Judul Perbedaan Persamaan 

1. 

M.Gopi dan 

T.Ramayah, 

2007 

Applicability of 

Theory of 

Planned 

Behavior in 

Predicting 

Intention to 

Trade Online: 

Some Evidence 

from a 

Developing 

Country” 

Penelitian ini 

mengidentifikasi 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

niat menggunakan 

perdagangan 

saham online 

pada investor di 

Malaysia 

 Aplikasi TPB 

dalam penelitian 

2. 

Philmore 

Alleyne dan 

Tracey 

Broome, 

2011 

Using the 

Theory of 

Planned 

Behavior and 

Risk Propensity 

to Measure 

Investment 

Intentions 

Among Future 

Investors 

Penelitian ini 

tidak 

menambahkan 

variabel 

Religiusitas dan 

pengetahuan 

keuangan Islam 

Aplikasi TPB 

dalam penelitian 

3. Perminas Sikap Keuangan Prediktor dalam Dimensi 
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Pangeran, 

2012 

Rumah Tangga 

Desa pada 

Aspek 

Perencanaan 

Keuangan 

penelitian ini 

adalah aspek 

demografi, modal 

manusia, dan 

modal ekonomi. 

perencanaan 

investasi diteliti 

dalam variabel 

perencanaan 

keuangan. 

4. 

Norma 

Yulianti dan 

Meliza Silvy, 

2013 

Sikap Pengelola 

Keuangan dan 

Perilaku 

Perencanaan 

Investasi 

Keluarga Di 

Surabaya 

Variabel 

independen 

pengalaman 

investasi. Sikap 

pengelola 

keuangan sebagai 

variabel 

moderasi. 

Variabel 

dependen yaitu 

perencanaan 

investasi dan 

menggunakan 

metode 

purposive 

sampling dalam 

menentukan 

sampel 

penelitian.  

5. 

Novie Astri 

Pratiwi dan 

Hartoyo, 

2014 

Analisis Niat 

Beli Asuransi 

Jiwa Pada 

Mahasiswa: 

Aplikasi Theory 

of Planned 

Behavior 

Penelitian ini 

menganalisis niat 

beli asuransi jiwa 

pada mahasiswa 

Aplikasi TPB 

dalam penelitian 

6. 

Syukriah 

Ali,dkk., 

2014 

 

Factors 

Influencing 

Investors’ 

Behavior in 

Islamic Unit 

Trust: An 

Application of 

Theory of 

Planned 

Behavior 

Meneliti niat 

investor untuk 

berinvestasi 

reksadana syariah 

Aplikasi TPB 

dalam penelitian 

7. 

Mery Citra 

Sondari dan 

Rahmat 

Sudarsono, 

2015 

Using Theory of 

Planned 

Behavior in 

Predicting 

Intention to 

Invest: Case of 

Indonesia 

Penelitian ini 

tidak 

menambahkan 

variabel 

Religiusitas dan 

pengetahuan 

keuangan Islam 

Aplikasi TPB 

dalam penelitian 
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8. 

Shirantha 

Heenkenda, 

2016 

Readiness to 

Retirement 

Planning of 

Estate Sector 

Employees in Sri 

Lanka 

Meneliti niat 

untuk kesiapan 

perencanaan 

pensiun karyawan 

di Sri Lanka  

Aplikasi TPB 

dalam penelitian 

9. 

Doriana 

Cucinelli,dkk., 

2016 

Customer and 

Advisor 

Financial 

Decisions: the 

Theory of 

Planned 

Behavior 

Perspective 

Meneliti niat 

konsumen ritel 

membeli produk 

keuangan dan niat 

penasehat 

keuangan untuk 

menawarkan 

produk keuangan. 

Menambahkan 

variabel literasi 

keuangan. 

Aplikasi TPB 

dalam penelitian 

10. 

Hanudin 

Amin, 

2016 

Willingness to 

Open Islamic 

Banking Gold 

Investment 

Accounts 

Penerapan Theory 

of Reasoned 

Action/TRA 

(Teori Perilaku 

Beralasan) 

Variabel 

religiusitas 

dalam penelitian 

11. 

Moh. Hersi 

Warsame dan 

Edward 

Mugambi Ireri 

2016 

Does the Theory 

of Planned 

Behaviour 

(TPB) Matter in 

Sukuk 

Investment 

Decision? 

Meneliti perilaku 

investasi sukuk  

Aplikasi TPB 

dalam penelitian 

12. 

Purnomo 

M.Antara,dkk 

2016 

Bridging Islamic 

Financial 

Literacy and 

Halal Literacy: 

The Way 

Forward in 

Halal Ecosystem 

Menguji literasi 

halal dan literasi 

keuangan Islam 

Menggunakan 

model TPB 

untuk 

menjelaskan 

perilaku 

13. 

Anton Priyo 

Nugroho, dkk., 

2017 

The Influence of 

Religiosity and 

Self-Efficacy on 

the Saving 

Variabel yang 

digunakan adalah 

efikasi diri 

sebagai 

Aplikasi TPB 

dan variabel 

Religiusitas 



34 

 

 

Behavior of the 

Islamic Banks 

pengembangan 

dari Persepsi 

kontrol perilaku 

pada TPB.  

14. 

Nurul Shahnaz 

Mahdzan, dkk. 

2017 

Islamic 

Religiosity and 

Portofolio 

Allocation: The 

Malaysian 

Context 

Meneliti alokasi 

portofolio 

investasi muslim 

di Malaysia 

Religiusitas 

sebagai variabel 

penelitian 

15. 

Nikolaos 

Satsions dan 

Spyros 

Hadjidakis, 

2018 

Applying the 

Theory of 

Planned 

Behavior (TPB) 

in Saving 

Behavior of 

Pomak 

Households 

Meneliti perilaku 

menabung Rumah 

Tangga Pomak di 

Belanda 

Aplikasi TPB 

dalam penelitian 

16. 

Rike 

Setiawati,dkk., 

2018 

 

Islamic 

Financial 

Literacy: 

Construct 

Process and 

Validity 

Menentukan 

konstruksi literasi 

keuangan Islam 

Meneliti 

variabel 

Pengetahuan 

Keuangan Islam 

 Berdasarkan studi pada penelitian terdahulu maka terdapat beberapa aspek 

yang menjadi dasar perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian 

yang dilakukan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan masalah 

perilaku keuangan dengan kajian pada beberapa produk keuangan, maka problema 

akademik yang dibangun dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan 

penelitian mengenai religiusitas terhadap perilaku keuangan khususnya 

perencanaan investasi, dan urgensi kajian mengenai konsep pengetahuan 

keuangan Islam. 
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Rancang bangun penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantittatif 

dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan sosial berupa Theory of Planned 

Behaviour menjadi grand theory dalam penelitian. Walaupun terdapat persamaan 

dengan beberapa penelitian terdahulu. Namun, dalam hal ini penggunaan Theory 

of Planned Behaviour untuk menerangkan perilaku keuangan muslim, dengan 

mengambil studi pada Alumni dan Mahasiswa Magister Ilmu Agama Islam 

Konsentrasi Ekonomi Islam PPs FIAI UII Yogyakarta. Dan juga model analisis 

penelitian ini menggunakan teknik analisis data SEM-PLS serta pendekatan 

deskriptif nilai-nilai ekonomi Islam di analisis hasil penelitan.  

B. Landasan Teori 

1. Theory of Planned Behaviour 

Theory of Planned Behavior dikembangkan oleh dua profesor 

psikologi Icek Ajzen dan Martin Fishbein. Penjelasan singkat dari Theory of 

Planned Behavior (Teori Perilaku Direncanakan) dapat digunakan untuk 

memprediksi apakah seseorang akan melakukan atau tidak melakukan suatu 

perilaku. Theory of Planned Behavior didasarkan pada asumsi bahwa 

manusia adalah mahluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi 

yang tersedia untuknya secara sistematis. Sehingga setiap individu 

memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan 

untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu
17

. 
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 Anton Priyo Nugroho, “Pengaruh Religiusitas dan Efikasi Diri terhadap Perilaku 

Menabung di Perbankan Syariah”, Disertasi Doktor, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2015, hlm.43 
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Teori perilaku direncanakan ini menggunakan tiga konstruk sebagai 

antesenden dari intensi, yaitu sikap kita terhadap perilaku tersebut, norma 

subyektif, dan perasaan kita mengenai kemampuan mengontrol segala sesuatu 

yang mempengaruhi apabila hendak melakukan perilaku tersebut
18

. 

a. Sikap (Attitude) 

Menurut Schwarz dan Strack, sikap merupakan kontruk hipotetik yang 

mempersentasikan kesukaan atau ketidaksukaan seseorang terhadap suatu 

obyek. Sikap ini pada umumnya berupa pandangan positif atau negatif 

seseorang terhadap orang lain, tempat, benda dan lain sebagainya. Sikap ini 

dapat berubah karena faktor pengalaman, stimulus dan sebagainya
19

.  

Ajzen mengemukakan bahwa sikap terhadap perilaku ini ditentukan 

oleh keyakinan yang diperoleh mengenai konsekuensi dari suatu perilaku atau 

disebut juga behavioral beliefs. Belief berkaitan dengan penilaian-penilaian 

subjektif seseorang terhadap dunia sekitarnya, pemahaman mengenai diri dan 

lingkungannya. Bagaimana cara mengetahui belief, dalam teori perilaku 

direncanakan ini, Ajzen menyatakan bahwa belief dapat diungkapkan dengan 

cara menghubungkan suatu perilaku yang akan kita prediksi dengan berbagai 

manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh apabila kita melakukan atau 

tidak melakukan perilaku itu.  

                                                 
18

 Mahyarni, “Theory of Reasoned Action dan Theory of Planned Behavior (Sebuah 

Kajian Historis tenteng Perilaku”, Jurnal El-Riyasah, Vol.4, No.1, Tahun 2013, hlm.15 
19

 Anton Priyo Nugroho, “Pengaruh Religiusitas dan Efikasi Diri terhadap Perilaku 

Menabung di Perbankan Syariah”, Disertasi Doktor, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2015, hlm.44 
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Keyakinan ini dapat memperkuat sikap terhadap perilaku berdasarkan 

evaluasi dari data yang diperoleh bahwa perilaku itu dapat memberikan 

keuntungan bagi pelakunya. Berikut ini terdapat 3 komponen yang akan 

mempengaruhi individu memunculkan respon yang berbeda ketika 

melakukan evaluasi terhadap obyek sikap, terdiri dari
20

; 

1) Kognitif, dimensi ini berkaitan dengan pikiran atau rasio individu 

yang dihubungkan dengan konsekuensi yang dihasilkan atas perilaku 

tertentu. Dimensi kognitif juga merepresentasikan kesadaran dan 

pengetahuan individu terhadap suatu obyek. 

2) Afektif, dimensi afektif memberikan deskripsi evaluasi dan perasaan 

atau emosi seseorang terhadap obyek sikap. 

3) Konatif, dimensi konatif menunjukkan kecenderungan tingkah laku, 

intensi dan komitmen, dan perilaku yang berkaitan dengan obyek 

sikap. 

b. Norma subyektif (Subjective Norm) 

Norma subyektif adalah perasaan atau dugaan-dugaan seseorang 

terhadap harapan-harapan dari orang-orang yang ada di dalam kehidupannya 

tentang dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu, karena perasaan 

ini sifatnya subjektif maka dimensi ini disebut norma subyektif (subjective 
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 Ibid, hlm. 46 



38 

 

 

norm)
21

. Ajzen mendefenisikan norma subyektif sebagai dorongan sosial 

untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu, dorongan 

tersebut memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan
22

. 

Pengaruh dorongan sosial diperoleh dari keluarga maupun teman. Hal 

ini berarti bahwa semakin besar dorongan sosial yang diterima individu 

untuk melakukan suatu perilaku, maka semakin besar kemungkinannya 

individu tersebut untuk melakukan suatu perilaku tertentu
23

. 

Norma subyektif menggambarkan sejauh mana seseorang mempunyai 

motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan 

dilakukannya (normative belief). Jika individu merasa itu adalah hak 

pribadinya untuk menentukan apa yang akan dia lakukan bukan ditentukan 

oleh orang lain disekitarnya, maka dia akan mengabaikan pendangan orang 

tentang perilaku yang akan dilakukannya. Namun jika individu meyakini 

apa yang menjadi norma kelompok, maka individu akan mematuhi dan 

membenarkan perilaku yang sesuai dengan kelompoknya. 

c. Persepsi Kontrol Perilaku (Perceived Behavioral Control) 

Ajzen mendefenisikan persepsi kontrol perilaku sebagai persepsi 

mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan perilaku. Banyak 

faktor yang dapat mengganggu hubungan antara niat dan perilaku. 
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Keberhasilan kinerja dan perilaku tergantung dari kemampuan seseorang 

untuk mengontrol faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku, 

walaupun kontrol kemauan (volitional control) adalah salah satu yang 

paling mempengaruhi perilaku dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain, 

keterbatasan-keterbatasan personal dan hambatan-hambatan eksternal dapat 

juga mengganggu kinerja dari perilaku.
24

  

Dalam teori perilaku direncanakan, Ajzen mengemukakan bahwa 

persepsi kontrol ditentukan oleh keyakinan individu mengenai ketersediaan 

sumberdaya berupa peralatan, kompabilitas, kompetensi, dan kesempatan 

(control believe strength) yang mendukung atau menghambat perilaku yang 

akan diprediksi dan besarnya peran sumber daya tersebut (power of control 

factor) dalam mewujudkan perilaku tersebut.  

Keyakinan yang kuat terhadap tersedianya sumberdaya dan 

kesempatan yang dimiliki individu berkaitan dengan perilaku tertentu dan 

semakin besar peranan sumberdaya tersebut maka semakin kuat persepsi 

kontrol individu terhadap perilaku tersebut. Individu yang mempunyai 

persepsi kontrol yang tinggi akan terus terdorong dan berusaha untuk 

berhasil karena yakin dengan sumberdaya dan kesempatan yang ada, serta 

kesulitan yang dihadapinya dapat diatasi
25
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Teori ini bertujuan untuk memahami pengaruh-pengaruh motivasioal 

terhadap perilaku yang bukan dibawah kendali atau kemauan individu 

sendiri. Juga untuk mengindetifikasi bagaimana dan kemana mengarahkan 

strategi-strategi untuk perubahan perilaku dan juga untuk menjelaskan pada 

tiap aspek penting beberapa perilaku manusia seperti mengapa seseorang 

membeli rumah baru, memilih seorang calon dalam pemilu, mengapa tidak 

masuk kerja atau mengapa melanggar peraturan dan lain sebagainya. 

d. Perencanaan Investasi Sebagai Ukuran Niat Berperilaku (Intention) 

Ajzen dan Fishbein mendefisinikan niat atau intensi sebagai dimensi 

probabilitas subyektif individu dalam kaitan antara diri sendiri dan perilaku. 

Sehingga intensi merupakan komponen yang ada dalam individu yang 

mengacu kepada keinginan untuk melakukan perilaku tertentu
26

. Niat 

merupakan suatu fungsi dari dua penentu dasar, penentu pertama 

berhubungan dengan faktor pribadi adalah sikap terhadap perilaku dan 

penentu yang kedua dari niat yang berhubungan dengan pengaruh sosial 

adalah norma subyektif. TPB (Theory of Planned Behaiviour) menjelaskan 

bahwa seseorang dapat bertindak berdasarkan intensi atau niatnya jika ia 

memiliki kontrol terhadap perilakunya
27

. 
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Menurut Mahyarni, TPB (Theory of Planned Behavior ) menyediakan 

suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap perilaku. Berdasarkan teori 

tersebut, penentu terpenting perilaku seseorang adalah intensi untuk 

berperilaku. Intensi individu untuk menampilkan suatu perilaku kombinasi 

dari sikap untuk menampilkan perilaku tersebut dan norma subyektif. Sikap 

individu terhadap perilaku meliputi kepercayaan mengenai suatu perilaku, 

evaluasi terhadap hasil perilaku, norma subyektif, kepercayaan-kepercayaan 

normatif dan motivasi untuk patuh
28

. 

Dalam penelitian ini, variabel perencanaan investasi dijadikan sebagai 

ukuran niat berperilaku. Perencanaan investasi masih berada pada tataran niat 

berperilaku dan belum termasuk dalam kategori perilaku aktual yang 

memenuhi empat unsur perilaku yaitu Target,Action,Context and Time 

(TACT). Menurut Ajzen bahwa perilaku sebagai respon atau reaksi yang 

terlihat, sebagaimana penelitian ini tidak mengukur aktivitas investasi yang 

bersifat aktual sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perilaku
29

.  

2. Religiusitas 

Studi tentang ekonomi dan agama telah dilakukan oleh para ekonom 

dari generasi ke generasi. Kajian ekonomi dan agama diawali dengan 

memahami masalah-masalah ekonomi dari perspektif agama. Beberapa 

konsep tentang ekonomi seperti semangat kerja dikaji dari perspektif 
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agama.
30

 Seiring  perkembangannya, beberapa penelitian juga dilakukan 

untuk mengetahui dampak agama terhadap perilaku investasi 

menginformasikan bahwa agama turut menjadi aspek pertimbangan yang 

berpengaruh dalam menentukan keputusan investasi.
31

 

Walaupun para peneliti ekonomi telah menempatkan agama dalam 

analisis mereka, namun terdapat perbedaan tentang konsep pengukuran 

agama sebagai variabel penelitian. Dari berbagai penelitian dengan tema 

ekonomi dan agama diperoleh informasi bahwa peneliti umumnya memakai 

konsep religiusitas.
32

 

Religiusitas berasal dari kata Latin religio. Akar kata religio adalah 

religere yang memiliki arti mengikat. Religere memiliki arti melaksanakan 

dengan sangat teliti atau meyatukan diri. Kata yang memiliki kemiripan 

dengan kata religere adalah religion yang berarti agama
33

. Religion menurut 

St.Augustinus, berasal dari 're dan eligare' yang berarti memilih kembali dari 

jalan sesat ke jalan Tuhan
34

. Agama dan religiusitas merupakan dua hal yang 

berbeda namun saling terkait satu sama lain.  

Menurut Mangunwijaya, Agama lebih menunjuk kepada 

kelembagaan, kebaktian kepada Tuhan atau dunia atas dalam aspekna resmi, 
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yuridis, peraturan-peraturan dan sebagainya yang meliputi segi-segi 

kemasyarakatan. Sedangkan religiusitas lebih memlihat aspek-aspek yang ada 

dalam lubuk hati, sikap personal yang sedikit lebih sedikit banyak misteri 

bagi orang lain karena menafaskan intimasi jwa yakni cita rasa yang 

mencakup totalitas ke dalam pribadi manusia.
35

 

a. Pengertian Religiusitas 

Beberapa ahli memberikan defenisi tentang religiusitas dengan 

penekanan yang berbeda-beda. Religiusitas adalah internalisasi nilai-nilai 

agama dalam diri seseorang baik di dalam hati maupun ucapan.
36

 Menurut 

Anshori, religiusitas merupakan tingkat keterikatan individu terhadap 

agamanya. Apabila individu telah menghayati dan menginternalisasikan 

ajaran agamanya, maka ajaran agama akan berpengaruh dalam segala 

tindakan dan pandangan hidupnya.
37

 

Religiusitas terikat dengan sikap dan perilaku serta nilai-nilai
38

. 

Menurut Rahmat, religiusitas merupakan penghayatan agama seseorang yang 

menyangkut simbol, keyakinan, nilai dan perilaku yang didorong oleh 

kekuatan spiritual. Religiusitas dapat digambarkan sebagai adanya konsistensi 

antara kepercayaan terhadap agama sebagai unsur kognitif, perasaan agama 
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sebagai unsur afektif dan perilaku terhadap agama sebagai unsur 

psikomotorik.
39

 

Religiusitas adalah internalisasi nilai-nilai agama dalam diri 

seseorang. Internalisasi di sini berkaitan dengan kepercayaan terhadap ajaran-

ajaran agama baik di dalam hati maupun dalam ucapan. Kematangan dalam 

beragama dapat terlihat dari kemampuan seseorang untuk memahami, 

menghayati serta menerapkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya dalam 

kehidupan sehari-hari. Kepercayaan pada suatu agama membuat seseorang 

berusaha menjadi penganut yang baik dan menunjukkan sikap dan tingkah 

laku yang merefleksikan ketaatan terhadap agamanya. 

b. Dimensi Religiusitas 

R.Stark dan C..Y Glock merumuskan religiusitas meliputi lima 

dimensi yaitu dimensi ritual, dimensi ideologis, dimensi intelektual, dimensi 

pengalaman, dimensi konsekuensi.
40

 

1. Dimensi Ritual; yaitu aspek yang mengukur sejauh mana seseorang 

melakukan kewajiban ritualnya dalam agama yang dianut. Misalnya; pergi ke 

tempat ibadah, berdoa pribadi, berpuasa dan lain-lain. Dimensi ritual ini 

                                                 
39

 Menurut Rahmat dalam Dwiwiyati Astogini,dkk., ”Aspek Religiusitas dalam 

Keputusan Pembelian Produk Halal”, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, Vol.13, No.1, Maret 

2011, hlm.1 
40

 R.Stark dan C..Y Glock  dalam Dwiwiyati Astogini,dkk., ”Aspek Religiusitas dalam 

Keputusan Pembelian Produk Halal”, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, Vol.13, No.1, Maret 

2011, hlm.2 

  



45 

 

 

merupakan perilaku keberagaman yang berupa peribadatan yang berbentuk 

upacara keagamaan. 

2. Dimensi Ideologis; yang mengukur tingkatan sejauh mana seseorang 

menerima hal-hal yang bersifat dogmatis dalam agamnya. Misalnya, 

menerima keberadaan Tuhan, malaikat dan setan, surga dan neraka dan lain-

lain. Dalam konteks ajaran Islam, dimensi ideologis ini menyangkut 

kepercayaan seseorang terhadap kebenaran agama-agamanya. Semua ajaran 

yang bermuara dari Al-quran dan hadits harus menjadi pedoman bagi segala 

bidang kehidupan. Keberagaman ditinjau dari segi ini misalnya mendarma 

baktikan diri terhadap masyarakat yang menyampaikan amar ma‟ruf nahi 

mungkar danamaliah lainnya dilakukan dengan ikhlas berdasarkan keimanan 

yang tinggi.  

3. Dimensi Intelektual; yaitu tentang seberapa jauh seseorang mengetahui, 

mengerti dan paham tentang ajaran agamanya, dan sejauh mana seseorang itu 

mau melakukan aktivitas untuk semakin menambah pemahamannya dalam 

hal keagamaan yang berkaitan dengan agamanya. Secara lebih luas, dimensi 

intelektual ini menunjukkan tingkat pemahaman seseorang terhadap doktrin-

doktrin agama tentang kedalaman ajaran agama yang dipeluknya. Ilmu yang 

dimiliki seseorang akan menjadikannya lebih luas wawasan berfikirnya 

sehingga perilaku keberagaman akan lebih terarah. 

4. Dimensi Pengalaman; berkaitan dengan seberapa jauh tingkat    seseorang 

beragama dalam merasakan dan mengalami perasaan-perasaan dan 
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pengalaman religius. Dalam Islam dimensi ini terwujud dalam perasaan dekat 

dengan Allah Swt, perasaan doa-doanya sering terkabul, perasaan tentram 

bahagia karena menuhankan Allah Swt, perasaan bertawakkal, perasaan 

khusyuk ketika melaksanakan sholat, perasaan bergetar ketika mendengar 

adzan atau ayat-ayat al-qur‟an, perasaan syukur kepada Allah Swt, perasaan 

mendapat peringatan atau pertolongan dari Allah Swt. 

5. Dimensi Konsekuensi; Dalam hal ini berkaitan dengan sejauh mana 

seseorang itu mau berkomitmen dengan ajaran agamanya dalam kehidupan 

sehari-hari. Misalnya, menolong orang lain, bersikup jujur, mau berbagi, 

tidak mencuri, dan lain-lain. Aspek ritual lebih pada perilaku keagamaan 

yang bersifat penyembahan/adorasi sedangkan aspek komitmen lebih 

mengarah pada hubungan manusia tersebut dengan sesamanya dalam 

kerangka agama yang dianut. Pada hakekatnya, dimensi konsekuensi ini lebih 

dekat dengan aspek sosial. Ditinjau dari dimensi ini semua aktivitas yang 

berhubungan dengan kemasyarakatan umum merupakan ibadah. Hal ini tidak 

lepas dari ajaran Islam yang menyeluruh, menyangkut semua sendi 

kehidupan. 

Sedangkan menurut Krauss dkk., religiusitas Islam disusun oleh dua 

dimensi, sebagai berikut;
41

 

1. Dimensi Islamic Wordview 

                                                 
41

 Steven Eric Krauss, dkk., “The Muslim Religiosity-Personality Inventory (MRPI): 

Towards Understanding Differences in the Islamic Religiosity among the Malaysian Youth”, 

Pertanika Journal of Social Science and Humanities, Vol.13, No.2, Tahun 2005, hlm.177. 



47 

 

 

Islamic Worldview merefleksikan paradigma tauhidiah (paradigma 

yang berhubungan dengan keesaan Tuhan) yang dapat diukur melalui 

akidah seorang muslim, yang berisi apa yang harus diketahui, dipercayai, 

dan dimengerti mengenai Tuhan dan agama berdasarkan ajaran yang 

tertulis di dalam kitab suci Al-quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad, 

yang merupakan dua sumber utama dari hukum, kepercayaan, dan 

praktik dalam Islam.  

Dimensi Islamic Worldview bertujuan untuk memastikan tingkatan 

persetujuan seseorang dengan pernyataan-pernyataan yang berkaitan 

dengan rukun iman dalam ajaran Islam dimana terdiri dari keimanan atau 

kepercayaan terhadap Tuhan, malaikat, nabi dan rasul, kitab suci Al-

Qur‟an, hari kiamat, dan takdir atau keputusan yang dibuat Tuhan yang 

merepresentasikan keimanan atau akidah Islam. 

2. Dimensi Religious Personality 

Religious Personality dalam konstruk religiusitas Islam 

merepresentasikan manifestasi dari religious worldview seseorang 

melalui perbuatan-perbuatan yang baik, atau cara yang digunakan oleh 

seseorang untuk mengekspresikan trait-nya atau untuk beradaptasi pada 

situasi yang berbeda, yang dipengaruhi oleh ajaran agama Islam dan 

dimotivasi oleh kesadaran akan Tuhan. Dimensi ini meliputi perilaku, 

motivasi, sikap dan emosi yang bertujuan untuk mengukur manifestasi 



48 

 

 

personal terhadap ajaran dan perintah Islam. Dimensi ini terbagi dalam 

dua subdimensi, yaitu; 

a.  Ritual  

Ritual menurut Krauss merupakan ibadah yang dilakukan 

sebagai bentuk penyembahan terhadap Tuhan yang dimulai dengan 

ibadah yang termasuk ke dalam rukun Islam atau kewajiban yang 

harus dijalankan umat Islam, serta ibadah sunnah atau iabdah yang 

tidak wajib dilakukan. 

b.  Muamalah  

Muamalah meliputi ibadah yang dilakukan melalui hubungan 

dan kehidupan sehari-hari. Ibadah ini meliputi hubungan seseorang 

dengan dirinya sendiri dan makhluk hidup yang lain yaitu sesama 

manusia, alam dan lainnya. Muamalah merupakan kekuatan dari 

karakteristik seseorang ketika berhadapan dengan ciptaan Tuhan yang 

lain. 

Pada penelitian terbaru, penilaian religiusitas dalam penelitian Anton 

Priyo Nugroho
42

 menggunakan IBRS (Islamic Behavioral Religiusity Scale) 

yaitu skala religiusitas muslim yang dihubungkan dengan perilaku konsumen. 

Skala IBRS dikembangkan oleh Mariam Abou-Youssef dkk.
43

, dengan 
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beberapa kelebihan dengan skala religiusitas lainnya yaitu selain melibatkan 

ahli syariah, namun juga ahli sosiologi, psikologi dan marketing.  

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli, kemudian dilakukan modifikasi 

sehingga IBRS terbentuk dengan 3 dimensi yaitu Islamic Doctrinal, Intrinsic 

Religiosity, dan Ektrinsik Religiousity. Dibandingkan dengan skala 

religiusitas muslim yang lain, IBRS lebih komprehensif karena dimensinya 

kepercayaan, dimensi praktis ritual dan praktis perilaku konsumen.
44

 

IBRS merupakan pengembangan dari teori religiusitas Allport dan 

Ross
45

 yang merumuskan konstruk religiusitas menjadi 2 kategori yaitu 

religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik. Menurut Anton Priyo 

Nugroho, religiusitas dalam konteks Islam setidaknya terdiri dari ibadah-

ibadah yang bersifat doktrin kepercayaan, ibadah-ibadah yang sifatnya antar 

manusia dengan Allah Swt, serta ibadah-ibadah yang sifatnya manusia 

dengan manusia. Maka dari itu penelitian-penelitian religiusitas dalam 

konteks Islam harus mengandung ketiga unsur tersebut.
46

 Berikut 3 dimensi 

dalam pengukuran religiusitas dengan pendekatan IBRS (Islamic Behavioral 

Religiusity Scale); 
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1. Islamic Doctrinal 

Islamic doctrinal merujuk kepada doktrin kepercayaan dalam Islam. 

Doktrin islam terkait dengan pengetahuan akidah dan lima pilar 

agama
47

. Dalam Islam, seseorang disebut religius atau bertakwa jika 

melakukan semua perintah Allah swt. dan menjauhi larangannya. Untuk 

mencapai takwa tersebut maka muslim harus memiliki keyakinan dasar 

yang bersandar kepada lima pilar utama yang disebut rukun Islam 

(membaca syaadat, sholat, puasa, zakat dan haji), dan juga keenam 

rukun iman yang terdiri dari: percaya kepada Allah., percaya kepada 

malaikat Allah, percaya kepada hari akhir, dan terakhir percaya kepada 

ketentuan Allah (Al-Qada dan Al-Qadr).
48

 

2. Intrinsic Religiosity 

Menurut Allport dan Ross, Intrinsic Religiosity (religiusitas intrinsik) 

adalah religius yang termotivasi dari kepercayaan internal. Orang yang 

mempunyai religiusitas intrinsik tinggi akan berusaha hidup sesuai 

dengan kepercayaan yang dianut
49

. Intrinsic Religiosity (religiusitas 

intrinsik) terkait perilaku yang terkait langsung dengan agama (fiqh 

muamalat dan sembahyang di masjid)
50
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3. Extrinsic Religiosity 

Menurut Allport dan Ross, Extrinsic Religiosity (religiusitas ekstrinsik) 

tidak melibatkan spiritualitas, tetapi lebih memusatkan perhatian 

terhadap bagaimana jaringan sosial menerima agama seseorang dan 

bagaimana agama ini membuat seseorang hidup mudah dan nyaman
51

. 

Extrinsic Religiosity (religiusitas ekstrinsik) terkait dengan perilaku 

religius yang terlaksana demi tujuan-tujuan sosial yang diinginkan
52

. 

Scott J. Vitell, dkk., menemukan bahwa indivdu dengan religiusitas 

intrinsik yang tinggi memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan melakukan 

penyesuaian yang baik dengan lingkungannya. Sebaliknya, individu dengan 

religiusitas ekstrinsik yang tinggi tidak mampu untuk melakukan adaptasi dan 

penyesuaian dengan lingkungan
53

. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

religiusitas menyediakan standar kepada individu untuk beriskap dan 

berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. 
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3. Pengetahuan Keuangan Islam 

a. Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh 

manusia melalui pengamatan indra
54

. Pengetahuan adalah informasi yang 

telah diinterpretasikan oleh seseorang dengan menggunakan sejarah, 

pengalaman, dan skema interpretasi yang dimilikinya
55

. 

Al-Ghazali menyebutkan bahwa manusia memperoleh pengetahuan 

melalui dua cara. Pertama, melalui belajar di bawah bimbingan seorang 

guru, serta dengan menggunakan indra dan akal. Melalui cara ini, manusia 

mengenal dunia indra, menghasilkan ilmu dan pengetahuan,serta 

mempelajari huruf dan keahlian. Kedua, melalui belajar yang bersifat 

rabbani atau belajar ladunni, yang terungkap pengetahuan hati secara 

langsung melalui ilham dan wahyu.
56

  

Pengetahuan yang diperoleh manusia melalui alat indra dan akal 

adalah pengetahuan yang terbatas, dan pengetahuan itu sendiri tidak 

mengaitkan manusia dengan alam gaib. Adapun pengetahuan rabbaniyah 

adalah tingkatan tertinggi pengetahuan dimana mengaitkan manusia 

dengan Allah Swt. Pengetahuan inilah yang dapat membuat manusia 

memperoleh ketenangan, kebahagian, dan kenikmatan pengetahuan sejati. 
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Dalam perspektif yang beragam, pengetahuan dapat dilihat dari 

berbagai perspekif sebagai berikut;
57

 

1) Pengetahuan sebagai sebuah kondisi pikiran 

Pengetahuan telah banyak dilukiskan sebagai kondisi atau 

fakta dari mengetahui (a state or fact of knowing). Pandangan 

tentang pengetahuan sebagai kondisi dari pikiran menitikberatkan 

kemampuan individu mengembangkan pengetahuan personal 

mereka dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut sesuai 

kebutuhan. 

2) Pengetahuan sebagai sebuah objek 

Pengetahuan juga sering dipandang sebagai objek. Pandangan 

ini menyatakan bahwa pengetahuan merupakan sesuatu yang dapat 

disimpan dan dimanipulasi (misalnya objek). Pengetahuan dapat 

disimpan dalam catatan-catatan, buku, CD, dan dokumen-dokumen 

lainnya. 

3) Pengetahuan sebagai sebuah proses 

Pandangan ini menitikberatkan pada aplikasi pengetahuan. 

Dengan pengetahuan yang dimiliki, seseorang akan melakukan 

tindakan berdasarkan pengetahuan tersebut.  

4) Pengetahuan sebagai sebuah kondisi untuk mendapatkan 

pengetahuan. 
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Pandangan ini melihat pengetahuan sebagai suatu kondisi 

dalam mengakses informasi. 

5) Pengetahuan sebagai sebuah kapasitas. 

Pengetahuan dapat dipandang sebagai kemampuan yang secara 

potensial dapat mempengaruhi tindakan di masa datang. Tidak 

hanya sebatas pada kemampuan seputar tindakan tertentu, tetapi 

juga kemampuan untuk menggunakan informasi, pembelajaran, dan 

pengalaman yang menghasilkan kemampuan untuk 

menginterpretasi dan menemukan informasi yang dibutuhkan 

dalam pengambilan keputusan. 

 

Dalam penelitian mengenai literasi keuangan, terdapat penelitian 

yang memisahkan batasan pengertian literasi keuangan dengan 

pengetahuan keuangan. Menurut Lusardi, literasi keuangan adalah 

pengetahuan mengenai konsep keuangan dan risikonya, dan keterampilan 

menerapkan pengetahuan dan pemahaman tersebut untuk membuat 

keputusan yang efektif dalam konteks keuangan
58

.  

Sedangkan pengetahuan keuangan Menurut Cathy Faulcon Bowen 

merupakan pemahaman tentang istilah dan konsep keuangan yang 

diperlukan untuk penggunaan sehari-hari
59

. Menurut Sandra J.Huston, 

pengetahuan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
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literasi keuangan namun pengetahuan keuangan tidak setara dengan literasi 

keuangan. Literasi keuangan terdiri dari dua dimensi yaitu pengetahuan 

dan penerapan dalam hal keuangan
60

. 

Dalam penelitian ini, pengetahuan keuangan Islam mengambil 

rujukan dalam penelitian Rike Setiawati,dkk
61

 yaitu segala informasi 

mengenai konsep dan mekanisme keuangan yang dijalankan berdasarkan 

pada prinsip-prinsip syariah yang diturunkan dari al-Qur‟an dan as-

Sunnah. 

b. Teori Keuangan Islam 

1) Prinsip Dasar Keuangan Islam 

Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam memiliki 

pandangan yang komprehensif dan holistis melingkupi semua aspek 

kehidupan manusia. Ajaran-ajaran syariah dianggap sebgai landasan sistem 

keuangan Islam, karena ajaran-ajaran Syariah tidak hanya terbatas pada 

batas-batas hukum. Secara luas, sistem ekonomi dan keuangan Islam 

merujuk pada berbagai transaksi, operasi, dan jasa di pasar keuangan, yang 

dipandu menurut kaidah dan hukum, yang secara kolektif dirujuk sebagai 

Syariah (hukum Islam), yang mengendalikan semua aspek bermasyarakat 

Muslim, dari aspek ekonomi, sosial hingga politk dan budaya
62

. 
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Keuangan Islam adalah suatu aset dan mekanisme keuangan yang 

dijalankan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang 

diturunkan dari al-Qur‟an dan as-Sunnah
63

. Dalam konteks keuangan Islam, 

sumber-sumber dan prinsip-prinsip syariah melandasi aktivitas dan 

instrumen keuangan Islam. Syariah digunakan secara reguler untuk 

menandakan aspek kepatuhan produk dan jasa keuangan Islam. Syariah 

adalah keseluruhan ajaran Islam dan sistem Islami, yang diwahyukan 

kepada nabi Muhammad Saw, dicatatkan di dalam Al-Qur‟an, serta 

dideduksi dari Sunnah.
64

 

Para ulama telah mengklasifikasikan sumber-sumber hukum Islam 

menjadi beragam kategori. Dalam hal ini sumber-sumber  primer mencakup 

Al-Qur‟an, Sunnah, ijma‟ dan qiyas, yang mana tidak ada ulama yang 

pernah meragukan otoritas keempat sumber ini diatas sumber-sumber lain 

yang berkedudukan lebih rendah. Sementara itu, sumber-sumber sekunder 

adalah sumber-sumber yang berbeda-beda pemanfaatannya oleh para ulama, 

sebagai basis dalam mendeduksi putusan-putusan hukum Islam.  

Ulama tertentu menganggap sumber-sumber tersebut sebagai sumber, 

sedangkan ulama lain tidak demikian. Sumber-sumber ini antara lain 

preferensi ahli fiqih (istihsan), praduga mengenai kontinuitas (istishab), adat 

(urf), pertimbangan mengenai kepentingan umum (masalih al-mursalah), 
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pemblokiran sarana-sarana (sadd al-dhara’i’ ) dan praktik orang-orang 

Madinah (amal ahl al-Madinah)
65

. 

Terdapat elemen-elemen fundamental yang dilarang dalam keuangan 

Islam. Prinsip yang mendasari keuangan islam, antara lain larangan terhadap 

riba (bunga/interest), larangan terhadap maysir (judi/gambling) dan 

larangan terhadap gharar (ketidakpastian). Prinsip lainnya yang juga 

mendasari keuangan Islam adalah penggunaan serta transaksi komoditas 

yang terlarang atau haram dalam Islam seperti alkohol dan daging babi
66

.   

Berdasarkan ajaran syariah, sistem keuangan Islam menganjurkan 

nilai-nilai etika dan sebab itu, tidaklah netral-nilai (value free). Secara 

ringkas, nilai-nilai yang diusahakan melalui sistem keuangan Islam antara 

lain
67

: 

1. Pendekatan maqashid, yakni menganjurkan kepentingan umum 

(mashlahah) dan harus mencegah kerugian (mafsadah)  

2. Menganjurkan aktivitas yang produktif serta transaksi dagang dan 

bisnis yang riil, yang berkaitan dengan sektor riil dalam perekonomian 

3. Nilai-nilai seperti keadilan, kewajaran, kepercayaan, kejujuran, 

integritas, dan masyarakat yang seimbang 

4. Menganjurkan persaudaraan dan kerjasama melalui kemitraan, 

instrumen-instrumen keuangan berbasis ekuitas dan berbasis pembagian 

risiko 
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5. Menganjurkan tata kelola dan transparansi yang efektif. 

2) Kontrak (Akad) Terkait Keuangan Islam 

Secara harfiah, kata “‘aqd” (kontrak) berasal dari kata kerja bahasa 

Arab “‘aqada” yang berarti mengikat, mengatur secara formal, atau 

meratifikasi. Akad merupakan suatu hubungan antara kata-kata dari pihak 

yang menawarkan dan kata-kata dari pihak yang ditawarkan, yang 

sesudahnya mengadakan konsekuensi-konsekuensi hukum atas objeknya, 

dan membentuk kewajiban-kewajiban kontraktual yang mengikat para pihak 

yang berkontrak
68

. Ada tiga elemen yang menyusun sebuah kontrak syariah 

yang lengkap yaitu bentuk kontrak, objek kontrak dan pihak-pihak yang 

berkontrak.  

Berkenaan dengan tujuan kontrak-kontrak tertentu yang diusahakan 

maka kontrak-kontrak syariah dibagi menjadi beberapa  klasifikasi. 

Klasifikasi-klasifikasi ini berperan signifikan dalam menentukan kaidah-

kaidah dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi sepenuhnya, bernilai sahih dan 

dapat ditegakkan, sehingga semua efek hukum di dalam kontrak akan 

berlaku. Klasifikasi-klasifikasi tersebut adalah
69

; 

a. Kontrak Berbasis Pertukaran 

Kontrak berbasis pertukaran adalah kontrak yang diusahakan oleh dua 

pihak yang bertransaksi untuk memperoleh kepemilikan atas suatu aset 
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atau komoditas, yang berakhir dengan mentransfer kepemilikan nilai-nilai 

kontra yang dipertukarkan. Kontrak berbasis pertukaran didasarkan pada 

prinsip keadilan, dalam arti bahwa hak-hak kedua pihak harus dipenuhi 

pada level minimum atau level wajib. Kontrak-kontrak tersebut seperti 

Bay’ Al-Murabahah (Penjualan disertai dengan kenaikan harga), Bay’ Al-

Istishna (pada penjualan manufaktur), Bay’ Al-Salam (Penjualan dengan 

pembayaran di muka),  Bay’ Al-Dayn (Penjualan Utang), Bay’ Al-Sharf 

(Penjualan mata uang), Bay’ Al-‘Inah (Penjualan dan Pembelian Kembali), 

Bay’ Al-Tawarruq (Monetisasi/Pembiayaan Uang Tunai/Usaha 

Pemerolehan Uang Tunai). Adapula kontrak Ijarah dalam hal ini berbeda  

dengan Bay’(Penjualan). Secara teknis, Ijarah adalah kontrak pemindahan 

kepemilikan manfaat untuk mendapatkan kompensasi (kontrak 

penyewaan). 

b. Kontrak Berbasis Kemitraan 

Kontrak kemitraan merujuk pada kontrak yang diusahakan karena tujuan 

untuk memiliki kemitraan kerja dan laba. Kontrak ini didasarkan pada 

semangat kooperasi dan kemitraan, dalam arti bahwa laba dibagi bersama 

oleh para mitra dan kerugian ditanggung oleh keduanya. Kontrak berbasis 

kemitraan seperti Musyarakah, Mudharabah, Muzaraah dan Musaqah. 

c. Kontrak Jaminan 

Ada dua bentuk bentuk kontrak jaminan yaitu Kafalah (Keterjaminan) dan 

Rahn (Gadai/Jaminan). Kafalah adalah kontrak terjamin atas suatu aset, 
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manfaat atau jasa tertentu, yang disediakan oleh penjamin kepada para 

pihak yang terlibat. Sedangkan Rahn merupakan kontrak yang tidak 

mensyaratkan kewajiban keuangan apa pun di sisi murtahin (kreditor) 

ketika rahin (debitur) memberikan kepadanya objek yang digadaikan. 

Secara teknis, rahn merujuk pada pengambilan harta sebagai jaminan 

pembayaran utang, dimana harta yang diamankan dapat dimanfaatkan 

untuk membayar kembali utang tersebut sekiranya tidak ada pembayaran.  

d. Kontrak Kebajikan 

Kontrak kebijakan adalah kontrak berbasis amal yang diberlakukan oleh 

seseorang orang berdasarkan amal (ihsan) dan tolong menolong (ta’awun), 

yang mana tidak mensyaratkan pertukaran sesuatu hal untuk mendapatkan 

hal lain. Contoh kontrak ini adalah Qard , Hibah, Shadaqah, Waqh, 

Wadi’ah. 

e. Kontrak Agensi 

Kontrak agensi seperti Wakalah, merupakan kontrak yang tidak mengikat, 

yang melaluinya pihak yang diwakili (principal) atau agen boleh menarik 

diri kapan saja melalui persetujuan bersama, pengakhiran unilateral, 

pelepasan kewajiban, kehancuran materi pokok bahasan, serta kematian 

atau kehilangan kapasitas hukum pada pihak yang berkontrak. Dalam 

konteks teknis, wakalah merujuk pada pemberian kuasa kepada orang lain 

untuk mengusahakan segala transaksi atas namanya.  
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f. Kontrak-Kontrak Pendukung 

Kontrak-kontrak pendukung lainnya seperti; Hiwalah al-dayn adalah 

pemindahan utang dari satu orang (debitur) kepada orang lain, Muqashah 

adalah penyelesaian utang melalui kontratransaksi atau pengimpasan 

utang, Ibra adalah tindakan membebaskan atau menyudahi hak keuangan 

seseorang (mengumpulkan bayaran) dari orang lain yang berkewajiban 

membayar kembali jumlah yang dipinjamkan darinya ,dan Wa’d adalah 

komitmen yang dibuat seseorang kepada orang lain untuk mengusahakan 

suatu penyelesaian aktual atau verbal tertentu yang bermanfaat bagi pihak 

kedua, atau proposisi  verbal yang dibuat oleh seseorang untuk 

mengusahakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. 

3) Lembaga Keuangan Islam 

Di zaman sekarang seorang tertarik untuk memilih suatu lembaga 

dan instrumen keuangan tentunya didasarkan kepada pertimbangan praktis, 

ekonomis, dan efisien. Semua lembaga keuangan syariah mempunyai 

falsafah dasar mencari keridhaan Allah Swt untuk memperoleh kebajikan di 

dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan 

yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.
70

 

Pada prinsipnya sistem keuangan Indonesia dibagi menjadi dua jenis 

yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga 

Keuangan Bank (LKB) adalah lembaga keuangan berdasarkan peraturan 
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perundangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dan 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya Bank Umum dan 

BPR. Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) seperti saham, obligasi, 

asuransi, reksadana,dll.   

Dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan non bank 

yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Perbedaan terletak pada 

prinsip dan mekanisme operasionalnya. Dengan penghapusan prinsip bunga 

baik dalam mekanisme investasi langsung ataupun tidak langsung, praktek 

sistem bebas bunga akan lebih mudah untuk diterapkan secara integral. Oleh 

karena itu, untuk mewadahi kepentingan masyarakat yang belum tersalurkan 

oleh jasa perbankan Islam, maka telah dibentuk beberapa institusi keuangan 

non bank dengan prinsip yang dibenarkan oleh syarah Islam.
71

 Sistem 

keuangan Islam yang komprehensif itu terdiri dari seperangkat komponen 

yaitu industri perbankan Islam, industri takaful, pasar modal Islam dan pasar 

uang Islam yang saling bertautan, bersinergi dan memiliki 

interdependensi
72

. 
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4. Investasi 

a. Pengertian Investasi 

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana lainnya yang 

dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di 

masa yang akan datang.
73

 Tandelilin mengemukakan bahwa ada beberapa 

motif yang mendasari seseorang berinvestasi, antara lain: 

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan 

datang. Kebutuhan untuk mendapatkan kehidupan yang layak 

merupakan harapan dari setiap manusia, sehingga untuk 

mendapatkannya diperlukan pengorbanan dan kerja keras saat ini untuk 

mencapainya di masa yang akan datang. 

2. Mengurangi tekanan inflasi. Faktor inflasi tidak pernah dapat 

terhindarkan dari perekonomian, yang dapat dilakukan adalah 

meminimalisir risiko dengan adanya inflasi tersebut. Dengan seseorang 

melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan atau suatu obyek 

maka seseorang tersebut dapat terhindar dari risiko penurunan nilai 

kekayaan atau hak miliknya yang diakibatkan oleh inflasi. 

3. Sebagai usaha untuk menghemat pajak. Untuk mendorong tumbuhnya 

investasi beberapa negara di dunia melakukan kebijakan yang dapat 

menumbuhkan investasi dengan cara memberikan fasilitas perpajakan 
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kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang usaha 

tertentu. 

Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan atas prinsip-prinsip 

syariah, baik investasi pada sektor riil maupun di sektor keuangan. Oleh 

karena itu dalam mengelola, merencanakan, mengendalikan dan 

mengorganisasikan usaha diperlkukan kesungguhan dan diniatkan sebagai 

bentuk ibadah kepada Allah Swt. 

Allah Swt memberikan gambaran kepada setiap manusia untuk 

melakukan kegiatan investasi pada kehidupannya baik di dunia sampai di 

akhirat. Hal ini  dijelaskan dalam Al-qur‟an surah Al-Hashr ayat 18 sebagai 

berikut: 

 َ ََۚ إِنَّ ٱَّللَّ ٖۖ َوٱتَّقُىاْ ٱَّللَّ َمۡت لَِغد  ا قَدَّ َ َوۡلتَنظُۡر نَۡفٞس مَّ َٰٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُىاْ ٱتَّقُىاْ ٱَّللَّ َ نُىَن يَ  َۡ  ََِ ا تَ
رُِۢرِ َِ  ٨١  

Terjemahan : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan   

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah Swt memerintahkan kepada 

seluruh hamba-Nya untuk beriman dan melakukan investasi akhirat dengan 

melakukan amal shaleh sejak dini sebagai bekal untuk menghadapi hari 

perhitungan.  
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Prinsip syariah dalam setiap transaksi keuangan termasuk dalam 

berinvestaasi harus menjauhi hal-hal berikut:
74

 

1. Terbebas dari unsur riba 

Riba secara etimologi berarti tmbuh dan bertambah, dan dalam 

terminologi syariah para ulama banyak memberikan defenisi diantaranya 

sebagai kelebihan yang tidak ada padanan pengganti („iwadh) yang tidak 

dibenarkan syariah yang disyaratkan oleh salah satu dari dua orang yang 

berakad. Imam Badrudin Al „Aini dalam kitabnya „Umdatu al-Qari 

mendefinisikan riba sebagai penambahan atas harta pokok tanpa adanya 

transaksi bisnis riil. Secara garis besar riba terbagi menjadi dua kelompok 

besar yaitu, riba utang piutang dan riba jual beli. Riba atas utang piutang 

terbagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyah. Sedangkan yang termasuk 

dalam kelompok riba jual beli adalah riba fadhl dan riba nasi‟ah.  

2. Terhindar dari unsur gharar 

Secara etimologi gharar bermakna kekhawatiran atau risiko, dan 

gharar berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan atau 

kebinasaan. Gharar juga dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat tidak pasti 

(uncertainty). Jual beli gharar berarti sebuah jual beli yang mengandung 

unsur ketidakpastian (jahalah) atau ketidaktahuan antara kedua belah  yang 

bertransaksi, atau aktivitas jual yang obyek akadnya tidak diyakini dapat 

diserahkan. 
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3. Terhindar dari unsur judi (maysir) 

Secara etimologi bermakna mudah, sehingga maysir merupakan 

bentuk obyek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. 

Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya berusaha 

dengan bersusah payah, mencari jalan pintas dengan harapan apa yang 

dikehendaki dapat tercapai walaupun bertentangan dengan prinsip syariah. 

4. Terhindar dari unsur haram 

Investasi yang dilakukan oleh investor muslim harus terhindar dari 

unsur haram. Sesuatu yang haram merupakan segala yang dilarang oleh Allah 

Swt dan Rasulullah Saw. kata haram secara etimologi bermakna melarang. 

Sesuatu yang haram berarti dilarang untuk dilakukan. Dalam kaidah ushul 

fiqh haram didefenisikan sebagai sesuatu yang disediakan hukuman bagi yang 

melakukannya dan disediakan pahala bagi yang meninggalkannya karena 

diniatkan untuk menjalankan syariat Allah Swt. Secara garis besar haram 

dikategorikan menjadi dua, yaitu haram secara zatnya dan haram karena 

proses yang ditempuh untuk mendapatkannya. Makanan atau barang halal 

yang diperoleh dengan cara bathil (mencuri, merampok dan lainnya) menjadi 

tidak halal hukumnya.   

5. Terhindar dari unsur syubhat  

Kata syubhat mempunyai arti mimpi, serupa, semisal dan bercampur. 

Dalam terminologi syariah syubhat diartikan sebagai sesuatu perkara yang 

tercampur (antara halal dan haram), akan tetapi tidak diketahui secara pasti 
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apakah ia sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram dan apakah ia 

merupakan hak atau bathil. 

b. Perencanaan Investasi 

Menurut G.R.Terry, perencanaan adalah tindakan memilih dan 

menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi 

mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta 

merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk 

mencapai hasil yang diinginkan
75

. Defisini lain menjelaskan perencanaan 

adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan 

hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang 

optimal
76

. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

perencanaan adalah suatu kegiatan membuat urutan mengenai tindakan 

yang akan dilaksanakan untuk tercapainya suatu tujuan. 

Perencanaan investasi adalah bagian dari proses keputusan 

investasi dengan menentukan tujuan dan kebijakan investasi
77

.  

Perencanaan investasi juga sebagai fungsi perencanaan keuangan. Dalam 

pandangan Islam, perencanaan keuangan adalah sebagai proses 

perencanaan suatu kehidupan yang lebih baik, dengan melakukan 

perencanaan dan pemilihan serta pengelolaan kekayaan dan keuangan 
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dalam kehidupan untuk mencapai tujuan hidup jangka pendek, menengah, 

dan jangka panjang baik di dunia mapupun di akhirat
78

. 

Perencanaan keuangan secara Islami yang menyangkut di 

antaranya adalah; Pendapatan secara Islami, Pengeluaran secara Islami, 

Investasi, serta Zakat, Sedekah, Amal dan Wakaf. 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan atau kesimpulan yang bersifat sementara 

mengenai adanya hubungan antar variabel, dan dibuktikan setelah penelitian 

diselesaikan. Hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap 

rumusan masalah penelitian, belum menjadi jawaban empirik. 

Menurut Anshori, religiusitas merupakan tingkat ketertarikan 

individu terhadap agamanya. Apabila individu telah menghayati dan 

menginternalisasikan ajaran agamanya, maka ajaran agama akan 

berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya
79

. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa religiusitas terikat dengan sikap dan perilaku serta 

nilai-nilai
80

. Kematangan dalam beragama dapat terlihat dari kemampuan 

seseorang untuk memahami, menghayati serta menerapkan nilai-nilai luhur 

agama dalam kehidupan sehari-hari. 
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Menurut Al-Tamimi dan Kalli, agama turut menjadi aspek 

pertimbangan yang berpengaruh dalam menentukan keputusan investasi
81

. 

Pendapat tersebut juga didukung oleh Nugroho yang menyatakan bahwa 

religiusitas seorang muslim dapat diamati dari perilakunya ketika 

melakukan aktivitas ekonomi
82

. Dalam hal pengelolaan harta, seorang 

muslim akan mengelola aset dengan berinvestasi sesuai prinsip-prinsip 

syariah.   

Berdasarkan penelitian Tahir dan Brimble
83

 menemukan bahwa 

Islam memang mempengaruhi perilaku investasi, namun hal tersebut 

tergantung sejauh mana tingkat religiusitas individu. Investor muslim 

religius dipengaruhi oleh hukum Islam saat membuat pilihan finansial. 

Berdasarkan penelitian Amin
84

, menemukan bahwa religiusitas konsumen 

betul-betul dipertimbangkan sebagai faktor yang berkontribusi 

mempengaruhi kemauan/niat untuk membuka rekening investasi emas 

syariah.  

Penelitian lain yang mendukung dilakukan oleh Nugroho
85

 

menemukan bahwa terdapat hubungan positif dan sangat kuat antara  
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religiusitas dengan perilaku nasabah bank syariah. Hubungan positif 

tersebut berarti bahwa semakin religius responden maka kecenderungan 

untuk menggunakan bank syariah semakin tinggi atau sebaliknya. 

Berdasarkan studi literatur tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

semakin tinggi tingkat religiusitas maka semakin baik niat berperilaku 

individu dalam hal perencanaan investasi. Religiusitas kalangan Alumni dan 

Mahasiswa akan mempengaruhi perencanaan investasi, maka dari itu 

hipotesis penelitian yang diusulkan adalah: 

H1   : Religiusitas kalangan Alumni dan Mahasiswa berpengaruh terhadap 

perencanaan investasi. 

Menurut Bowen
86

, pengetahuan keuangan merupakan pemahaman 

tentang istilah dan konsep keuangan yang diperlukan untuk penggunaan 

sehari-hari dalam kehidupan sosial Sedangkan pengetahuan keuangan Islam 

lebih merujuk kepada pemahaman mengenai mekanisme keuangan yang 

dijalankan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dimensi pengetahuan 

keuangan Islam dapat dinilai dari pemahaman mengenai konsep umum 

keuangan Islam dari perspektif hukum, produk, kontrak dan mekanisme 

penggunaannya
87

. 
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Menurut Nugroho, semua sumber daya informasi, pengetahuan, serta 

lingkungan dimana seseorang itu berada akan membentuk sikap
88

. Beberapa 

penelitian menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan keuangan 

terhadap sikap, yang pada akhirnya akan membentuk perilaku. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Hilgert, dkk.,
89

 menemukan fakta bahwa 

terdapat korelasi antara pengetahuan dan perilaku keuangan. Pengetahuan 

keuangan  ini terkait dengan manajemen arus kas, manajemen kredit, 

tabungan dan investasi. Individu yang memiliki pengetahuan finansial lebih 

banyak akan lebih mungkin terlibat dalam perilaku keuangan yang 

direkomendasikan seperti membayar tagihan tepat waktu, merekonsiliasi 

buku cek setiap bulan dan memiliki dana darurat,dsb.  

Penelitian Alleyne dan Broome
90

 juga menemukan fakta bahwa 

terdapat hubungan positif dan signifikan antara pengetahuan investasi dan 

niat untuk berinvestasi. Penelitian yang dilakukan oleh Pangeran
91

 

menemukan fakta bahwa modal manusia yaitu pendidikan juga merupakan 

faktor penting dalam mempengaruhi sikap keuangan terhadap perencanaan 

investasi. Penelitian lain oleh Yulianti dan Silvy
92

 menemukan bahwa sikap 
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pengelola keuangan memoderasi dan memperkuat pengaruh pengetahuan 

keuangan terhadap perilaku perencanaan investasi keuangan keluarga.  

Berdasarkan studi literatur tersebut,  dapat ditarik kesimpulan bahwa 

semakin tinggi tingkat pengetahuan keuangan Islam maka semakin baik 

juga sikap mengenai perencanaan investasi. Tingkat pengetahuan keuangan 

Islam kalangan Alumni dan Mahasiswa akan mempengaruhi sikap maka 

dari itu hipotesis penelitian yang diusulkan adalah: 

H2    : Pengetahuan Keuangan Islam kalangan Alumni dan Mahasiswa 

berpengaruh terhadap sikap  

Theory of Planned Behavior didasarkan pada asumsi bahwa manusia 

adalah mahluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi yang 

tersedia untuknya secara sistematis. Sehingga setiap individu memikirkan 

implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk 

melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu
93

.  

Menurut Mahyarni, TPB (Theory of Planned Behavior ) 

menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap perilaku. 

Berdasarkan teori tersebut, penentu terpenting perilaku seseorang adalah 
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intensi untuk berperilaku. Intensi individu untuk menampilkan suatu 

perilaku salah satunya dipengaruhi oleh sikap
94

.  

Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bagaimana sikap 

memiliki pengaruh terhadap niat/intensi perilaku  keuangan. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Alleyne dan Broome
95

 menemukan fakta 

bahwa sikap secara positif dan signifikan memprediksi niat berinvestasi 

mahasiswa pada suatu perusahaan. Hasil yang sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Pratiwi dan Hartoyo
96

 menemukan bahwa sikap mahasiswa 

terhadap asuransi jiwa berhubungan positif dan signifikan terhadap niat 

membeli asuransi jiwa.  

Penelitian lainnya oleh Ali, dkk.
97

, menemukan bahwa sikap 

berhubungan positif dan signifikan terhadap niat berinvestasi pada 

reksadana syariah. Hasil penelitian Hersi dan Ireri
98

 juga mendukung 

penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa sikap berpengaruh positif dan 

signifikan pada niat berperilaku untuk menggunakan sukuk. 
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Berdasarkan studi literatur tersebut, ditemukan bahwa terdapat 

hubungan yang searah antara sikap dan niat berperilaku. Sikap kalangan 

Alumni dan Mahasiswa akan mempengaruhi perencanaan investasi, maka 

dari itu hipotesis penelitian yang diusulkan adalah: 

H3    : Sikap kalangan Alumni dan Mahasiswa berpengaruh terhadap 

perencanaan investasi. 

Norma subyektif sebagai dorongan sosial untuk melakukan atau 

tidak melakukan suatu perilaku tertentu, dorongan tersebut memiliki 

pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan
99

. Hal ini berarti bahwa 

semakin besar dorongan sosial yang diterima individu untuk melakukan 

suatu perilaku, maka semakin besar kemungkinannya individu tersebut 

untuk melakukan suatu perilaku tertentu.  

Norma subyektif menggambarkan sejauh mana seseorang 

mempunyai motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku 

yang akan dilakukannya (normative belief). Dalam hal perencanaan 

investasi, individu yang mendapat dorongan atau pengaruh dari kelaurga 

dan teman mengenai manfaat-manfaat perencanaan investasi akan 

cenderung untuk merencanakan investasi.  

Terdapat beberapa penelitian menunjukkan hubungan antara norma 

subyektif dengan niat berperilaku. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
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oleh Gopi dan Ramayah
100

 menemukan bahwa norma subyektif mempunyai 

hubungan secara langung yang positif dan signifikan terhadap niat 

berperilaku untuk menggunakan trading saham online. Penelitian lainnya 

oleh Alleyne dan Broome
101

 Broome menemukan bahwa pengaruh teman 

dan keluarga merupakan prediktor signifikan terhadap niat berinvestasi. 

Norma subyektif berpengaruh positif  dan signifikan terhadap niat investasi 

mahasiswa.  

Hasil penelitian lain yang mendukung oleh Sondari dan Sudarsono
102

 

menemukan bahwa norma subyektif memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap niat untuk berinvestasi. Penelitian oleh Heenkenda
103

 

menemukan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

kesiapan perencanaan pensiun dengan niat yang dideterminasi oleh norma 

subyektif. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh Cucinelli,dkk
104

 

yang menemukan fakta bahwa norma subyektif berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap niat konsumen untuk membeli produk keuangan dan niat 

berperilaku penasehat keuangan. 
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Berdasarkan studi literatur tersebut,  dapat ditarik kesimpulan bahwa 

norma subyektif tentang perencanaan investasi memiliki hubungan yang 

searah dengan niat perilaku. Norma subyektif kalangan Alumni dan 

Mahasiswa akan mempengaruhi perencanaan investasi, maka dari itu 

hipotesis penelitian yang diusulkan adalah: 

H4    : Norma subyektif kalangan Alumni dan Mahasiswa berpengaruh 

terhadap perencanaan investasi. 

Ajzen mendefenisikan persepsi kontrol perilaku sebagai persepsi 

mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan perilaku. Persepsi 

kontrol perilaku mempengaruhi niat didasarkan atas asumsi bahwa persepsi 

kontrol perilaku akan memberikan implikasi motivasi pada orang tersebut. 

Persepsi kontrol perilaku ditentukan oleh adanya control beliefs 

yaitu kepercayaan tentang keberadaan faktor-faktor yang akan memfasilitasi 

atau justru menghalangi perilaku
105

. Individu yang mempunyai persepsi 

kontrol yang tinggi akan terus terdorong dan berusaha untuk berhasil karena 

yakin dengan sumberdaya dan kesempatan yang ada, serta kesulitan yang 

dihadapinya akan dapat diatasi106  

Terdapat beberapa penelitian yang membuktikan hubungan persepsi 

kontrol perilaku dengan niat berperilaku. Berdasarkan penelitian yang 
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dilakukan oleh Alleyne dan Broome
107

 menemukan fakta bahwa persepsi 

kontrol perilaku (Perceived Behaviour Control) berhubungan secara positif 

dan signifikan dengan niat untuk berinvestasi baik dalam bentuk membeli 

saham perusahaan dan dalam bentuk membuka bisnis baru. Penelitian 

lainnya oleh Pratiwi dan Hartoyo
108

 menemukan bahwa niat beli asuransi 

jiwa berhubungan positif dan signifikan dengan persepsi kontrol perilaku 

(Perceived Behaviour Control).  

Hasil penelitian lain yang mendukung dilakukan oleh Ali,dkk.
109

, 

menemukan bahwa persepsi kontrol perilaku (Perceived Behaviour Control) 

berpengaruh signifikan dan positif secara langsung terhadap niat investor 

untuk berinvestasi reksadana syariah. Penelitian Warsame dan Ireri
110

 juga 

menemukan fakta bahwa persepsi kontrol perilaku (Perceived Behaviour 

Control) berpengaruh positif dan signifikan pada niat berperilaku untuk 

menggunakan sukuk. Hasil sama juga dikemukakan oleh Satsios dan 

Hadjidakis
111

 dalam penelitiannya menemukan fakta bahwa persepsi kontrol 

perilaku (Perceived Behaviour Control) berpengaruh positif dan signifikan 
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secara langsung terhadap niat menabung dan perilaku menabung pada 

akhirnya. 

Berdasarkan studi literatur tersebut,  dapat ditarik kesimpulan bahwa 

persepsi kontrol perilaku (Perceived Behaviour Control) mengenai 

perencanaan investasi mempunyai hubungan yang searah dengan niat 

berperilaku. Persepsi kontrol perilaku kalangan Alumni dan Mahasiswa 

akan mempengaruhi perencanaan investasi, maka dari itu hipotesis 

penelitian yang diusulkan adalah: 

H5    : Persepsi kontrol perilaku kalangan Alumni dan Mahasiswa 

berpengaruh terhadap perencanaan investasi. 

Tabel 2. Rangkuman Penelitian yang Mendukung Hipotesis 

Hipotesis Penelitian yang mendukung Hasil 

Religiusitas  

Perencanaan Investasi 

Tahir dan Mark Brimble (2011) 

Hanudin Amin (2016) 

Anton Priyo Nugroho (2017) 

Berpengaruh 

Berpengaruh 

Positif dan Signifikan  

Pengetahuan Keuangan 

Islam  Sikap 

Marianne A. Hilgert (2003) 

P.Alleyne dan T.Broome (2011) 

Perminas Pangeran (2012) 

N.Yulianti dan M.Silvy (2013) 

Berpengaruh 

Positif dan Signifikan 

Berpengaruh 

Positif dan Signifikan 

Sikap  Perencanaan 

Investasi 

P.Alleyne dan T.Broome (2011) 

Novie A.Pratiwi dan Hartono (2014) 

Syukriah Ali,dkk. (2014) 

M.Hersi dan Edward M.Ireri (2016) 

Positif dan Signifikan 

Positif dan Signifikan 

Positif dan Signifikan 

Positif dan Signifikan 

Norma subyektif  

Perencanaan Investasi 

M.Gopi dan T.Ramayah (2007) 

P.Alleyne dan T.Broome (2011) 

M.C.Sondari dan R.Sudarsono 

(2014) 

Shirantha Heenkenda (2016) 

Positif dan Signifikan 

Positif dan Signifikan 

Positif dan Signifikan 

Positif dan Signifikan 

Persepsi Kontrol Perilaku 
P.Alleyne dan T.Broome (2011) 

Novie A.Pratiwi dan Hartono (2014) 

Positif dan Signifikan 

Positif dan Signifikan 
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 Perencanaan Investasi Syukriah Ali, dkk. (2014) 

M.Hersi dan Edward M.Ireri (2016) 

N.Satsios dan S.Hadjidakis (2018) 

Positif dan Signifikan 

Positif dan Signifikan 

Positif dan Signifikan 

Berdasarkan Tabel.2 , dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki kajian 

yang berbeda, sehingga demikian Peneliti membuat suatu kerangka pemikiran. 

Kerangka pemikiran dibuat dalam bentuk skema yang sederhana dan utuh 

berdasarkan pokok-pokok penelitian dan hubungan antar variabel. Skema tersebut 

diharapkan mampu menggambarkan struktur penelitian dan identifikasinya 

sehingga sumber data dan pengelolaannya terarah. Skema tersebut terlihat seperti 

pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan Gambar 1, dapat terlihat hubungan antar variabel penelitian 

dengan 5 hipotesis yang terbentuk. Theory of Planned Behaviour (TPB) atau teori 

Sikap 

Perencanaan 

Investasi 

Norma Subyektif 

Persepsi Kontrol 

Perilaku 

Religiusitas 

Pengetahuan 

Keuangan 

Islam 

H1 

H5 

H4 

H3 

H2 
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perilaku direncanakan sebagai grand-theory untuk menjelaskan niat berperilaku 

dalam penelitian. Variabel perencanaan investasi sebagai ukuran niat berperilaku 

dibentuk oleh 3 konstruk yaitu sikap, norma subyektif dan persepsi kontrol 

perilaku.  

Pengetahuan keuangan Islam menjadi deteriminan sikap, hal tersebut 

berdasarkan konsep Theory of Planned Behaviour (TPB)  yang menjelaskan 

bahwa salah satu komponen pembentuk sikap adalah aspek kognitif. Aspek 

kognitif merepresentasikan kesadaran dan pengetahuan individu terhadap suatu 

obyek. Aspek kognitif kemudian menentukan konsekuensi atas niat berperilaku 

hingga perilaku pada akhirnya. Variabel religiusitas sebagai determinan 

perencanaan investasi. Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, religiusitas 

menjelaskan hubungan nilai-nilai keagamaan Islam terhadap perilaku keuangan, 

termasuk pada perilaku investasi. 


