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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum PPs FIAI UII Yogyakarta 

1. Sejarah Singkat  

Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas 

Islam Indonesia (PPs FIAI UII) didirikan sebagai salah satu upaya untuk 

menghadapi tantangan perkembangan sains, teknologi, informasi serta 

kajian keislaman  yang demikian pesat dengan menyiapkan sumber daya 

manusia yang memiliki keahlian dan integritas keilmuan serta religiusitas 

keislaman. Sejak didirikan September 1997, sesuai dengan visi, misi, 

ditawarkan kepada masyarakat berupa Ekonomi Islam dan Pendidikan 

Islam. Kini, konsentrasi bidang studi yang ditawarkan telah berkembang 

dengan pembahasan baru yaitu: Hukum Islam, Riset Islam, Hukum Bisnis 

Syariah dan Supervisi Pendidikan Islam. Sejak tahun 2000 hingga kini, 

PPs FIAI telah mendapatkan akreditasi A dari BAN-PT. Prestasi ini 

dilengkapi dengan berdirinya program doktor Hukum Islam pada tahun 

2009 yang juga telah terakreditasi. 

PPs FIAI UII bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki daya 

analisis dan inovasi tinggi di bidang Ekonomi Islam, Pendidikan Islam, 

Hukum Islam, Hukum Bisnis Syariah, Riset Islam, dan Supervisi 
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Pendidikan Islam sebagai bekal untuk menduduki posisi terdepan di dunia 

kerja dan mampu bersaing dengan lulusan pascasarjana lain1. 

2. Visi dan Misi 

Visi : 

Visi yang dibangun oleh PPs FIAI UII yaitu mewujudkan PPs FIAI 

UII  sebagai pilihan utama pendidikan pascasarjana di bidang Ekonomi 

Islam, Pendidikan Islam, Hukum Islam, Hukum Bisnis Syariah, Riset 

Islam, dan Supervisi Pendidikan Islam di tingkat Asia pada tahun 2025
2
. 

 

Misi : 

Berorientasi pada pengabdian dan keunggulan dengan menegakkan 

wahyu Ilahi dan sunnah Nabi sebagai sumber kebenaran mutlak, menjadi 

rahmat bagi alam semesta, dan mendukung cita-cita luhur bangsa 

Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui upaya 

membentuk sarjana muslim dengan keahlian dalam bidang Ekonomi 

Islam, Pendidikan Islam, Hukum Islam, Hukum Bisnis Syariah, Riset 

Islam, dan Supervisi Pendidikan Islam serta ilmu-ilmu keislaman lainnya, 

dalam rangka membangun masyarakat dan negara Indonesia yang adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diridhai oleh Allah 

SWT
3
. 

 

 

                                                 
1
PPs FIAI UII, “Prospektus Program Pascasarjana FIAI UII Yogyakarta”, Januari 2017, 

hlm.40. 
2
Ibid, hlm.41 

3
Ibid, hlm.41 
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B. Hasil Penelitian dan Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah alumni dan mahasiswa PPs FIAI 

UII yang mengambil konsentrasi Ekonomi Islam. Dalam penelitian ini data 

primer merupakan seluruh alumni dan mahasiswa PPs FIAI yang mengambil 

konsentrasi studi pada Ekonomi Islam pada rentang tahun 2007-2018. 

Penyebaran kuisioner dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2018-4 Januari 

2019. 

Dalam analisis responden dijabarkan beberapa kondisi demografis 

responden yang meliputi tingkat pengembalian angket penelitian, jenis 

kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, ketertarikan investasi,dan lain 

sebagainya.   

1. Hasil Penyebaran Kuisioner 

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner seperti diketahui bahwa 

angket penelitian disebar melalui internet dengan aplikasi google form, 

tautan angket penelitian kemudian diisi oleh alumni dan mahasiswa. 

Adapula beberapa angket penelitian disebarkan secara langsung dari 

peneliti ke responden. Tingkat pengembalian angket penelitian pada tahap 

Uji Coba yaitu 93,75% dan pada tahap Survey  sebesar 98,04%, seperti 

terlihat pada tabel 11. 

Tabel 11 . Tingkat Pengembalian Angket 

Ketegori Uji Coba Survey 

Angket tersebar 32 153 

Angket tidak dapat digunakan 2 (6,25%) 3 (1,96%) 

Angket dapat digunakan 30 (93,75%) 150 (98,04%) 
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Respon rate 93,75% 98,04% 

(Sumber: data primer yang diolah, 2019) 

a. Karakteristik Responden 

1) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan hasil penyebaran angket penelitian dapat diketahui 

hasil responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut; 

Tabel 12. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1 Laki-Laki 87 58% 

2 Perempuan 63 42% 

TOTAL 150 100% 

(Sumber: data primer yang diolah, 2019) 

Berdasarkan tabel 12, dapat diketahui bahwa komposisi 

responden laki-laki sebanyak 58 % dan responden perempuan 

sebanyak 42 %. Komposisi tersebut masih relatif seimbang sehingga 

diharapkan hasil penelitian lebih obyektif. 

2) Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Berdasarkan hasil penyebaran angket penelitian dapat diketahui 

hasil responden berdasarkan usia adalah sebagai berikut; 

Tabel 13. Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Frekuensi Persentase 

1 20 – 30 Tahun 108 72% 

2 31 – 40 Tahun 40 26,67% 

3 41 – 50 Tahun 2 1,33% 

Total 150 100% 

(Sumber: data primer yang diolah, 2019) 

Berdasarkan tabel 13, persentase terbesar yaitu 72 % merupakan 

responden dengan usia muda di rentang 20 – 30 tahun, sedangkan 
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responden di rentang usia 31 – 40 tahun sebesar 26,67%. Dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden pada penelitian ini 

merupakan usia muda. 

 

3) Karakteristik Responden Berdasarkan Tahun Kuliah di PPs 

FIAI UII 

Berdasarkan hasil penyebaran angket penelitian dapat 

diketahui hasil responden berdasarkan Tahun Kuliah di PPs FIAI UII 

adalah sebagai berikut; 

Tabel 14. Responden Berdasarkan Tahun Kuliah di PPs FIAI UII 

No Tahun Kuliah 
Status 

Frekuensi Persentase 
Alumni Mhs 

1 2007 4 0 4 2,67% 

2 2009 5 0 5 3,33% 

3 2010 8 0 8 5,33% 

4 2011 7 0 7 4,67% 

5 2012 11 1 12 8,00% 

6 2013 9 0 9 6,00% 

7 2014 11 0 11 7,33% 

8 2015 12 3 15 10,00% 

9 2016 41 8 49 32,67% 

10 2017 0 20 20 13,33% 

11 2018 0 10 10 6,67% 

Total 108 42 150 100% 

(Sumber: data primer yang diolah, 2019) 

Berdasarkan tabel 14, persentase responden terbesar dengan 

32,67% merupakan alumni maupun masih berstatus mahasiswa yang 

berkuliah di PPs FIAI UII di tahun 2016. Persentase terbesar kedua 
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sebanyak 13,33% merupakan responden yang memulai kuliah pada 

tahun 2017. 

 

4) Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Berdasarkan hasil penyebaran angket penelitian dapat 

diketahui hasil responden berdasarkan tingkat Pendidikan adalah 

sebagai berikut; 

Tabel 15. Responden Berdasarkan Pendidikan  

No Pendidikan Frekuensi Persentase 

1 Strata 1 (S1) 47 31,33% 

2 Strata 2 (S2) 102 68% 

3 Strata 3 (S3) 1 0,67% 

TOTAL 150 100% 

(Sumber: data primer yang diolah, 2019) 

Berdasarkan tabel 15, persentase responden terbesar sebanyak 

68% memiliki tingkat pendidikan Strata 2 (S2). Persentase responden 

yang memiliki pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 31,33%. Persentase 

responden yang memiliki pendidikan Strata 3(S3) sebesar 0,67%. 

Dengan kata lain responden pada penelitian ini didominasi oleh 

alumni dibandingkan responden yang masih bertatus mahasiswa. 

5) Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Berdasarkan hasil penyebaran angket penelitian dapat 

diketahui hasil responden berdasarkan Pekerjaan adalah sebagai 

berikut; 

Tabel 16. Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Frekuensi Persentase 
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1 Pegawai Negeri Sipil 9 6% 

2 Pegawai Swasta 63 42% 

3 Wiraswasta 14 9,33% 

4 Mahasiswa S2 38 25,33% 

5 Lainnya 26 17,33% 

Total 150 100% 

(Sumber: data primer yang diolah, 2019) 

Berdasarkan tabel 16, sebanyak 42% responden memiliki 

pekerjaan sebagai pegawai swasta, 9,33% responden merupakan 

wiraswasta, 6% merupakan pegawai negeri sipil. Sekitar 25,33% 

responden merupakan mahasiswa. Responden yang mengisi dengan 

lain-lain merupakan Dosen,Guru,dan Santri.  

6) Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan/Uang 

Saku 

Berdasarkan hasil penyebaran angket penelitian dapat 

diketahui hasil responden berdasarkan tingkat penghasilan/uang saku 

adalah sebagai berikut; 

Tabel 17. Responden Berdasarkan Penghasilan/Uang Saku 

No Penghasilan/Uang Saku Frekuensi Persentase 

1 ≤3.000.000 94 62,67% 

2 3.001.000 – 6.000.000 40 26,67% 

3 6.001.000 – 9.000.000 11 7,33% 

4 9.001.000 – 12.000.000 3 2% 

5 >12.000.000 2 1,33% 

Total 150 100% 

(Sumber: data primer yang diolah, 2019) 

Berdasarkan tabel 17, sebanyak 62,67% responden memiliki 

tingkat pendapatan ≤ Rp3 juta perbulan. Sedangkan sebanyak 26,67% 

responden dengan tingkat pendapatan antara Rp3,001 juta sampai Rp6 
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juta. Tingginya persentase responden dengan pendapatan ≤ Rp3 juta 

disebabkan oleh terdapat responden dengan status mahasiwa yang 

notabene masih mendapatkan uang saku sebagai biaya hidup bulanan.  

 

7) Karakteristik Responden Berdasarkan Ketertarikan Berinvestasi 

Berdasarkan hasil penyebaran angket penelitian dapat 

diketahui hasil responden berdasarkan Ketertarikan Berinvestasi 

sebagai berikut; 

Tabel 18. Responden Berdasarkan Ketertarikan Berinvestasi 

No Tertarik Investasi Frekuensi Persentase 

1 Ya 150 100 % 

2 Tidak 0  

TOTAL 150 100% 

(Sumber: data primer yang diolah, 2019) 

Berdasarkan tabel 18, seluruh responden menyatakan 

ketertarikan dalam berinvestasi. 

8) Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Investasi 

Berdasarkan hasil penyebaran angket penelitian dapat 

diketahui hasil responden berdasarkan Pengalaman Investasi sebagai 

berikut;  

Tabel 19. Responden Berdasarkan Pengalaman Investasi 

No Pengalaman Investasi Frekuensi Persentase 

1 Ya 102 68% 

2 Tidak 48 32% 

TOTAL 150 100% 

(Sumber: data primer yang diolah, 2019) 
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Berdasarkan tabel 19, sebanyak 68% responden mempunyai 

pengalaman berinvestasi. Sedangkan 32% sisanya menujukkan 

persentase responden yang belum mempunyai pengalaman investasi. 

9) Karakteristik Responden Berdasarkan Pilihan Jenis Investasi 

Berdasarkan hasil penyebaran angket penelitian dapat 

diketahui hasil responden berdasarkan Pilihan Jenis Investasi sebagai 

berikut; 

Tabel 20. Responden Berdasarkan Pilihan Jenis Investasi 

No Jenis Investasi Frekuensi Persentase 

1 Deposito 36 23,53% 

2 Obligasi 2 1,31% 

3 Logam Mulia (Emas) 23 15,03% 

4 Reksadana 11 7,19% 

5 Saham 18 11,76% 

6 Properti 28 18,30% 

7 Kepemilikan Bisnis 31 20,26% 

8 Lainnya 4 2,61% 

TOTAL 153 100% 

(Sumber: data primer yang diolah, 2019) 

Berdasarkan tabel 20, Responden memilih lebih dari satu 

pilihan investasi yang telah dilakukan sehingga total frekuensi tidak 

sama dengan total responden. Sehingga pada tabel 19 dapat dilihat 

bahwa  pilihan investasi responden dengan persentase terbesar 23,53% 

pada Deposito, persentase terbesar kedua 20,26% pada pilihan 

investasi Kepemilikan bisnis dan persentase 18,30% pada Properti. 

Pilihan investasi dengan persentase tinggi juga ada pada Logam Mulia 

(Emas) sebanyak 15,03%. Dapat disimpulkan bahwa responden 
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dominan memilih investasi pada sektor riil dibandingkan investasi di 

sektor keuangan. 

10) Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Investasi 

Berdasarkan hasil penyebaran angket penelitian dapat 

diketahui hasil responden berdasarkan Lama Investasi sebagai berikut; 

 

Tabel 21. Responden Berdasarkan Lama Investasi 

No Lama Investasi Frekuensi Persentase 

1 1 – 3 Tahun 79 77,45% 

2 3,1 – 6 Tahun 15 14,71% 

3 >6 Tahun 8 7,84% 

Total 102 100% 

(Sumber: data primer yang diolah, 2019) 

Berdasarkan tabel 21, sebanyak 77,45% responden memiliki 

pengalaman investasi di rentang waktu 1 – 3 tahun. Responden yang 

memiliki pengalaman investasi di rentang waktu 3,1 – 6 tahun 

sebanyak 14,71%. Responden yang memiliki pengalaman investasi 

diatas 6 tahun sebanyak 7,84%. Dapat disimpulkan bahwa 

pengalaman investasi responden terbanyak pada rentang waktu 1 

sampai 3 tahun. 

 

2. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk menganalisis data 

berdasarkan hasil yang diperoleh dari jawaban responden masing-masing 

indikator pengukur variabel. Analisis deskriptif dapat dilihat pada Tabel 22. 

Tabel 22. Statistik Deskriptif 
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Variabel N Min Max Mean Median 
Standar 

Deviasi 

Religiusitas 150 57,00 80,00 75,50 78,00 5,13 

Pengetahuan Keuangan Islam 150 0,00 5,00 3,19 3,00 1,72 

Sikap 150 28,00 50,00 43,03 44,00 5,01 

Norma Subyektif 150 10,00 30,00 24,60 25,00 3,89 

Persepsi Kontrol Perilaku 150 15,00 30,00 23,51 23,50 3,51 

Perencanaan Investasi 150 10,00 40,00 33,53 34,00 4,95 

(sumber: output SPSS 22.0, 2019) 

 

Berdasarkan data pada tabel 22, menunjukkan bahwa variabel 

religiusitas mempunyai kisaran teoritis antara 57 sampai dengan 80 dengan 

nilai rata-rata (mean) 75,50 dan standar deviasi sebesar 5,13. Dengan nilai 

rata-rata (mean) 75,50 yang mendekati nilai median sebesar 78, dapat 

dikatakan bahwa Alumni dan Mahasiswa secara umum cukup memiliki 

religiusitas. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan 

sebesar 5,13 dari nilai rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang 

religiusitas yang besarnya 75,50. 

Variabel pengetahuan keuangan Islam mempunyai kisaran teoritis 

antara 0 sampai dengan 5 dengan nilai rata-rata (mean) 3,19 dan standar 

deviasi sebesar 1,72. Dengan nilai rata-rata (mean) 3,19 yang lebih tinggi 

median sebesar 3, dapat dikatakan bahwa Alumni dan Mahasiswa secara 

umum memiliki pengetahuan keuangan Islam yang tinggi. Nilai standar 
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deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 1,72 dari nilai rata-rata 

jawaban responden atas pertanyaan tentang pengetahuan keuangan Islam 

yang besarnya 3,19. 

Variabel sikap mempunyai kisaran teoritis antara 28 sampai dengan 

50 dengan nilai rata-rata (mean) 43,04 dan standar deviasi sebesar 5,01. 

Dengan nilai rata-rata (mean) 43,04 yang mendekati nilai median sebesar 

44, dapat dikatakan bahwa Alumni dan Mahasiswa secara umum cukup 

memiliki sikap mengenai perencanaan investasi. Nilai standar deviasi 

menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 5,01 dari nilai rata-rata 

jawaban responden atas pernyataan tentang sikap yang besarnya 43,03. 

Variabel norma subyektif mempunyai kisaran teoritis antara 10 

sampai dengan 30 dengan nilai rata-rata (mean) 24,6 dan standar deviasi 

sebesar 3,89. Dengan nilai rata-rata (mean) 24,6 yang mendekati nilai 

median sebesar 25, dapat dikatakan bahwa Alumni dan Mahasiswa secara 

umum cukup memiliki norma subyektif mengenai perencanaan investasi. 

Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 3,89 dari 

nilai rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang norma subyektif 

yang besarnya 24,6. 

Variabel persepsi kontrol perilaku mempunyai kisaran teoritis antara 

15 sampai dengan 30 dengan nilai rata-rata (mean) 23,51 dan standar 

deviasi sebesar 3,51. Dengan nilai rata-rata (mean) 23,51 yang lebih tinggi 

median sebesar 23,50, dapat dikatakan bahwa Alumni dan Mahasiswa 

secara umum memiliki persepsi kontrol perilaku yang tinggi. Nilai standar 
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deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 3,51  dari nilai rata-rata 

jawaban responden atas pernyataan tentang persepsi kontrol perilaku yang 

besarnya 23,51. 

Variabel perencanaan investasi mempunyai kisaran teoritis antara 10 

sampai dengan 40 dengan nilai rata-rata (mean) 33,53 dan standar deviasi 

sebesar 4,95. Dengan nilai rata-rata (mean) 33,53 yang mendekati nilai 

median sebesar 34, dapat dikatakan bahwa Alumni dan Mahasiswa secara 

umum cukup memiliki perencanaan investasi. Nilai standar deviasi 

menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 4,95dari nilai rata-rata jawaban 

responden atas pernyataan tentang perencanaan investasi yang besarnya 

33,53. 

 

3. Analisis Data 

Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode PLS-SEM 

memerlukan 2 tahap untuk menilai Fit Model dari sebuah model penelitian, 

yaitu evaluasi outer model dan evaluasi inner model. Analisis data yang 

diolah pada penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh dari 150 

responden yaitu Alumni dan Mahasiswa PPs FIAI UII konsentrasi Ekonomi 

Islam. 

a. Evaluasi Measurement (Outer Model) 

Terdapat tiga kriteria pada penggunaan teknik analisa data dengan 

aplikasi SmartPLS 3.0 untuk menilai outer model  yaitu Convergent 

Validity, Discriminant Validity dan Composite Reliability.  
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1) Uji Validitas Konvergen 

Uji validitas konvergen (Convergent Validity) dapat dilihat 

dari skor AVE (Average Variance Extracted) dan communality yang 

masing-masing nilainya harus > 0,5. Convergent Validity  dari model 

pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi 

antara item score/component score yang diestimasi oleh aplikasi PLS. 

Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 

0,70 dengan konstruk yang diukur. Namun menurut Chin dalam 

Ghozali, untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran 

nilai cross loading berkisar antara 0,5 – 0,6 dianggap cukup memadai
4
. 

Dalam penelitian ini akan digunakan batas loading factor sebesar 0,60. 

Tabel 23. Skor Loading Konstruk Pengetahuan Keuangan Islam 

Indikator Pengetahuan 

Keuangan Islam 

Nilai Skor 

Loading 
Keterangan 

P1 0,306 Dikeluarkan 

P2 0,629 Dilanjutkan  

P3 0,547 Dikeluarkan 

P4 0,696 Dilanjutkan 

P5 0,733 Dilanjutkan 

P6 0,705 Dilanjutkan 

P7 0,349 Dikeluarkan 

P8 0,639 Dilanjutkan 

P9 0,465 Dikeluarkan 

P10 0,370 Dikeluarkan 

(Sumber: Output SmartPLS, 2019) 

                                                 
4
 Ghozali(2008) dalam Agus Rifai, “Partial Least Square-Structural Equation Modeling 

(PLS-SEM) untuk Mengukur Ekspektasi Penggunaan Repositori Lembaga (Pilot Studi di UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta)”, Al-Maktabah, Vol.14, Desember 2015,hlm.60 
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Tabel 24. Skor Loading Konstruk Religiusitas 

Indikator  

Religiusitas 

Nilai Skor 

Loading 
Keterangan 

R1 0,472 Dikeluarkan 

R2 0,468 Dikeluarkan 

R3 0,424 Dikeluarkan 

R4 0,617 Dilanjutkan 

R5 0,434 Dikeluarkan 

R6 0,395 Dikeluarkan 

R7 0,117 Dikeluarkan 

R8 0,431 Dikeluarkan 

R9 0,496 Dikeluarkan 

R10 0,243 Dikeluarkan 

R11 0,268 Dikeluarkan 

R12 0,335 Dikeluarkan 

R13 0,427 Dikeluarkan 

R14 0,511 Dikeluarkan 

R15 0,462 Dikeluarkan 

R16 0,683 Dilanjutkan 

R17 0,605 Dilanjutkan 

R18 0,681 Dilanjutkan 

R19 0,657 Dilanjutkan 

R20 0,606 Dilanjutkan 

R21 0,678 Dilanjutkan 

R22 0,475 Dikeluarkan 

R23 -0,103 Dikeluarkan 

R24 0,638 Dilanjutkan 

R25 0,534 Dikeluarkan 

R26 0,026 Dikeluarkan 

R27 0,090 Dikeluarkan 

R28 0,271 Dikeluarkan 
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R29 0,394 Dikeluarkan 

R30 0,476 Dikeluarkan 

(Sumber: Output SmartPLS, 2019) 

Tabel 25. Skor Loading Konstruk Sikap 

Indikator  

Sikap 

Nilai Skor 

Loading 
Keterangan 

S1 0,792 Dilanjutkan 

S2 0,807 Dilanjutkan  

S3 0,871 Dilanjutkan 

S4 0,689 Dilanjutkan 

S5 0,696 Dilanjutkan 

(Sumber: Output SmartPLS, 2019) 

Tabel 26. Skor Loading Konstruk Norma subyektif 

Indikator  

Norma subyektif 

Nilai Skor 

Loading 
Keterangan 

NS1 0,868 Dilanjutkan 

NS2 0,920 Dilanjutkan  

NS3 0,927 Dilanjutkan 

(Sumber: Output SmartPLS, 2019) 

Tabel 27. Skor Loading Konstruk Persepsi Kontrol Perilaku 

Indikator Persepsi 

Kontrol Perilaku 

Nilai Skor 

Loading 
Keterangan 

KP1 0,733 Dilanjutkan 

KP2 0,861 Dilanjutkan  

KP3 0,891 Dilanjutkan 

(Sumber: Output SmartPLS, 2019) 

Tabel 28. Skor Loading Perencanaan Investasi 

Indikator  

Perencanaan Investasi 

Nilai Skor 

Loading 
Keterangan 

PI1 0,883 Dilanjutkan 

PI2 0,886 Dilanjutkan  
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PI3 0,708 Dilanjutkan 

PI4 0,426 Dikeluarkan 

PI5 0,714 Dilanjutkan 

(Sumber: Output SmartPLS, 2019) 

Tabel 29. AVE dan Communality 

Konstruk Nilai AVE Communality 

Pengetahuan Keuangan Islam 0,512 0,512 

Religiusitas 0,504 0,504 

Sikap 0,599 0,599 

Norma subyektif 0,820 0,820 

Persepsi Kontrol Perilaku 0,691 0,691 

Perencanaan Investasi 0,658 0,658 

(Sumber: Output SmartPLS, 2019) 

Validitas konvergen (Convergent Validity) dari model pengukuran 

dengan menggunakan indikator reflektif dinilai berdasarkan hasil model 

pengukuran yang terlihat pada tabel 23 – 29 dapat dijelaskan sebagai 

berikut; 

a. Konstruk Pengetahuan Keuangan Islam diukur dengan 5 

indikator. Semua indikator memiliki loading factor > 0,60 dan 

nilai AVE > 0,5 serta communality > 0,5. 

b. Konstruk Religiusitas diukur dengan 8 indikator. Semua 

indikator memiliki loading factor > 0,60 dan nilai AVE > 0,5 

serta communality > 0,5. 

c. Konstruk Sikap diukur dengan 3 indikator. Semua indikator 

memiliki loading factor > 0,60 dan nilai AVE > 0,5 serta 

communality > 0,5. 
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d. Konstruk Norma subyektif diukur dengan 3 indikator. Semua 

indikator memiliki loading factor > 0,60 dan nilai AVE > 0,5 

serta communality > 0,5. 

e. Konstruk Persepsi Kontrol Perilaku diukur dengan 3 indikator. 

Semua indikator memiliki loading factor > 0,60 dan nilai AVE 

> 0,5 serta communality > 0,5. 

f. Konstruk Perencanaan Keuangan diukur dengan 4 indikator. 

Semua indikator memiliki loading factor > 0,60 dan nilai AVE 

> 0,5 serta communality > 0,5. 

Berdasarkan hasil loading factor yang sudah dijelaskan maka dapat 

disimpulkan bahwa konstruk-konstruk dalam penelitian ini mempunyai 

nilai validitas konvergen (Convergent Validity) yang baik. Adapun model 

pengukuran untuk analisis outer model dapat dilihat pada gambar ;
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Gambar 3. Output Pengukuran Outer Model  

(Sumber: Output SmartPLS, 2019)
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Gambar 4. Output Pengukuran Setelah Analisis Outer Model  

(Sumber: Output SmartPLS, 2019)
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2) Discriminant Validity 

Discriminant Validity dilakukan untuk memastikan bahwa 

setiap konsep dari masing-masing variabel laten berbeda dengan 

variabel lainnya. Model mempunyai discriminant validity yang baik 

jika setiap nilai loading dari setiap indikator dari sebuah variabel laten 

memliki nilai loading yang paling besar dengan nilai loading lain 

terhadap variabel laten lainnya. Hasil pengujian discriminant validity 

diperoleh sebagai berikut; 

Tabel 30. Discriminant Validity 

Variabel Indikator 
Nilai Discriminant Validity 

Pengetahuan Keuangan Islam P2 0,643 

P4 0,680 

P5 0,788 

P6 0,801 

P8 0,651 

Religiusitas R4 0,678 

R16 0,711 

R17 0,732 

R18 0,827 

R19 0,718 

R20 0,671 

R21 0,663 

R24 0,662 

Sikap S1 0,793 

S2 0,806 

S3 0,870 

S4 0,686 

S5 0,700 

Norma subyektif NS1 0,870 

NS2 0,920 

NS3 0,926 

Persepsi Kontrol Perilaku KP1 0,733 

KP2 0,862 
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KP3 0,891 

Perencanaan Investasi PI1 0,892 

PI2 0,887 

PI3 0,701 

PI5 0,748 

(Sumber: Output SmartPLS, 2019) 

Dari tabel 30 , nilai loading factor untuk setiap indikator 

masing-masing variabel laten masih memiliki nilai paling besar 

dibanding nilai loading jika dihubungkan dengan variabel laten 

lainnya
7
. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel laten memiliki 

pengukur yang berkorelasi tinggi dengan konstruk lainnya. 

3) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas diukur melalui dua metode yaitu cronbach 

alpha dan composite reliability. Suatu konstruk (variabel) dapat 

dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha harus > 0,6 dan 

composite reliability > 0,7. Berikut adalah hasil pengujian cronbach 

alpha dan composite reliability; 

Tabel 31. Skor Loading Perencanaan Investasi 

Konstruk 
Cronbach 

Alpha 

Composite 

Reliability 

Pengetahuan Keuangan Islam 0,758 0,839 

Religiusitas 0,860 0,890 

Sikap 0,830 0,881 

Norma subyektif 0,891 0,932 

Persepsi Kontrol Perilaku 0,776 0,870 

Perencanaan Investasi 0,825 0,884 

(Sumber: Output SmartPLS, 2019) 

                                                 
3
 Lampiran 7 
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Berdasarkan tabel 31, dapat disimpulkan bahwa semua konstruk 

memenuhi kriteria reliabel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai cronbach 

alpha diatas 0,60 dan nilai composite reliability diatas 0,70. 

 

b. Pengukuran Model Struktural (Inner Model) 

Model struktural pada PLS dievaluasi dengan menggunakan R
2 
 

untuk variabel dependen dan nilai koefisien jalur untuk variabel 

independen yang kemudian menilai signifikansi dengan melihat nilai P-

Value setiap jalur. Adapun model struktural (Inner Model) pada penelitian 

ini dapat dilihat pada gambar 5; 
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Untuk melihat signifikansi model prediksi pada model struktural 

PLS, dilihat dari nilai P-value antara variabel independen ke variabel 

dependen yang tertera dalam tabel koefisien jalur pada Tabel 32. 

Tabel 32. Koefisien Jalur (Mean, STDEV, P-Value) 

Konstruk 

Original 

Sample 

Estimate 

Sample 

Mean 

(M) 

Stand 

Deviation 

T 

Statistic 

P-Value 

Peng Keu Islam  Sikap 0,277 0,305 0,071 3,901 0,000 

Sikap  Perencanaan Inv 0,379 0,383 0,081 4,703 0,000 

NS  Perencanaan Inv 0,318 0,304 0,107 2,970 0,003 

PKP  Perencanaan Inv 0,165 0,172 0,065 2,553 0,011 

Rel  Perencanaan Inv  0,054 0,068 0,077 0,704 0,482 

(Sumber: Output SmartPLS, 2019) 

Tingkat signifikansi dalam penelitian ini <0,05. Berdasarkan hasil 

pengujian model struktural pada tabel 32, dapat diketahui bahwa konstruk 

(variabel) pengetahuan keuangan Islam berpengaruh positif signifikan 

terhadap sikap dan seluruh konstruk (variabel) TPB meliputi sikap, norma, 

subjektif, dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif signifikan 

terhadap perencanaan investasi. Namun, pada konstruk (variabel) 

religiusitas tidak berpengaruh positif signifika terhadap perencanaan 

investasi.   

4. Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hasil dari T-Statistic dan P-Value pada tabel 30, maka 

hasil pengujian serta pembahasan untuk masing-masing hipotesis adalah 

sebagai berikut: 
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a. Hipotesis 1 (H1) 

Ho: Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel religiusitas terhadap 

perencanan investasi. 

Ha: Terdapat pengaruh signifikan variabel religiusitas terhadap 

perencanaan investasi. 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SmartPLS 3.0 

menujukkan nilai T-statistik sebesar 0,704 yang mana nilai ini lebih 

kecil dari T-tabel <1,96 dan nilai P-value sebesar 0,482 yang mana nilai 

ini lebih besar dari nilai signifikansi <0,05. Berdasarkan hasil tersebut 

maka dinyatakan bahwa Ho diterima Ha ditolak. Artinya tidak terdapat 

pengaruh antara religiusitas dengan perencanaan investasi. Maka dapat 

disimpulkan hipotesis pertama (H1) yang berbunyi religiusitas kalangan 

Alumni dan Mahasiswa berpengaruh terhadap perencanaan investasi 

tidak terbukti dan ditolak. 

b. Hipotesis 2 (H2) 

Ho: Tidak terhadap pengaruh signifikan variabel pengetahuan keuangan 

Islam terhadap sikap. 

Ha: Terdapat pengaruh signifikan variabel pengetahuan keuangan Islam 

terhadap sikap. 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SmartPLS 3.0 

menujukkan nilai T-statistik sebesar 3,901 yang mana nilai ini lebih 

besar dari T-tabel > 1,96 dan nilai P-vaue sebesar 0,000 yang mana 

nilai ini lebih kecil dari nilai signifikan <0,05, berdasarkan hasil 
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tersebut maka dapat dinyatakan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. 

Artinya terdapat pengaruh positif signifikan antara  pengetahuan 

keuangan Islam dengan sikap Alumni dan Mahasiswa. Maka dapat 

disimpulkan hipotesis kedua (H2) yang berbunyi pengetahuan keuangan 

Islam kalangan Alumni dan Mahasiswa berpengaruh terhadap sikap 

terbukti dan dapat diterima. 

c. Hipotesis 3 (H3) 

Ho: Tidak terhadap pengaruh signifikan variabel sikap terhadap 

perencanaan investasi. 

Ha: Terdapat pengaruh signifikan variabel sikap terhadap perencanaan 

investasi. 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SmartPLS 3.0 

menujukkan nilai T-statistik sebesar 4,703 yang mana nilai ini lebih 

besar dari T-tabel > 1,96 dan nilai P-value sebesar 0,000 dimana nilai 

ini lebih kecil dari nilai signifikan <0,05, berdasarkan hasil tersebut 

maka dapat dinyatakan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya 

terdapat pengaruh signifikan antara sikap dan perencanaan investasi. 

Maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga (H3) yang berbunyi sikap 

kalangan Alumni dan Mahasiswa berpengaruh terhadap perencanaan 

investasi terbukti dan dapat diterima.   

d. Hipotesis 4 (H4) 

Ho: Tidak terhadap pengaruh signifikan variabel norma subyektif 

terhadap perencanaan investasi. 
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Ha: Terdapat pengaruh signifikan variabel norma subyektif terhadap 

perencanaan investasi 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SmartPLS 3.0 

menujukkan nilai T-statistik sebesar 2,970 yang mana nilai ini lebih 

besar dari T-tabel > 1,96 dan nilai P-value sebesar 0,003 dimana hasil 

ini lebih kecil dari nilai signifikan < 0,05, berdasarkan hasil tersebut 

maka dapat dinyatakan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya 

terdapat pengaruh signifikan antara norma subyektif dengan 

perencanaan investasi. Maka dapat disimpulkan hipotesis keempat (H4) 

yang berbunyi norma subyektif kalangan Alumni dan Mahasiswa 

berpengaruh terhadap perencanaan investasi terbukti dan dapat 

diterima. 

e. Hipotesis 5 (H5) 

Ho: Tidak terdapat pengaruh signifikan persepsi kontrol perilaku 

terhadap perencanaan investasi. 

Ha: Terdapat pengaruh signifikan variabel persepsi kontrol perilaku 

terhadap perencanan investasi. 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SmartPLS 3.0 

menujukkan nilai T-statistik sebesar 2,593 dimana nilai ini lebih besar 

dari T-tabel > 1,96 dan P-value sebesar 0,010 yang mana nilai ini lebih 

kecil dari nilai signifikan < 0,05, berdasarkan hasil tersebut maka dapat 

dinyatakan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya terdapat 

pengaruh signifikan antara persepsi kontrol perilaku dengan 
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perencanaan investasi. Maka dapat disimpulkan hipotesis kelima (H5) 

yang berbunyi persepsi kontrol perilaku kalangan Alumni dan 

Mahasiswa berpengaruh terhadap perencanaan investasi terbukti dan 

dapat diterima. 

 

Tabel 33. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis Hasil 

Hipotesis -1: Religiusitas kalangan Alumni dan Mahasiswa 

berpengaruh terhadap perencanaan investasi 

Ditolak 

Hipotesis -2: Pengetahuan keuangan Islam kalangan Alumni 

dan Mahasiswa berpengaruh terhadap sikap 

Diterima 

Hipotesis -3: Sikap kalangan Alumni dan Mahasiswa 

berpengaruh terhadap perencanaan investasi 

Diterima 

Hipotesis -4: Norma subyektif kalangan Alumni dan 

Mahasiswa berpengaruh terhadap perencanaan investasi 

Diterima 

Hipotesis -5: Persepsi kontrol perilaku kalangan Alumni dan 

Mahasiswa berpengaruh terhadap perencanaan investasi 

Diterima 

 

5. Analisis Koefisien Determinasi 

Dalam menilai model PLS dengan melihat R-Square untuk 

setiap variabel laten dependen. Tabel 33 merupakan hasil estimasi R-

Square (R
2
) dengan menggunakan SmartPLS 3.0. 

Tabel 34. Nilai R-Square (R
2
) 

Variabel R-Square (R
2
) 

Sikap (S) 0,077 

Perencanaan Investasi (PI) 0,58 

(Sumber: Output SmartPLS, 2019) 
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Pada prinsipnya penelitian ini menggunaakan 2 variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel sikap (S) yang 

dipengaruhi oleh pengetahuan keuangan Islam, variabel perencanaan 

investasi (PI) yang dipengaruhi oleh konstruk TPB (Theory of Planned 

Behaviour) terdiri dari sikap, norma subyektif, dan persepsi Kontrol 

Perilaku serta  religiusitas. 

Tabel 34 menunjukkan nilai R-Square untuk variabel sikap (S) 

sebesar 0,077 dan untuk variabel perencanaan investasi (PI) diperoleh 

sebesar 0,58. Hasil ini menunjukkan bahwa 7,7% varian sikap (S) dapat 

dijelaskan oleh variabel pengetahuan keuangan Islam dan 58% varian 

perencanaan investasi (PI) dapat dijelaskan oleh sikap,norma subyektif, 

persepsi kontrol perilaku dan religiusitas. 

6. Pembahasan 

Berdasarkan analisis koefisien determinasi, sikap dapat 

dijelaskan oleh pengetahuan keuangan Islam sebesar 7,7%, selebihnya 

92,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian. Sedangkan 

perencanaan investasi dapat dijelaskan oleh konstruk TPB (Theory of 

Planned Behaviour) yang terdiri dari sikap, norma subyektif, persepsi 

kontrol perilaku, dan juga religiusitas sebesar 58%, selebihnya 42% 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian. 

Hipotesis Pertama yang menyatakan adanya pengaruh 

religiusitas kalangan alumni dan mahasiswa terhadap perencanaan 

investasi pada penelitian ini ditolak. Religiusitas secara langsung tidak 
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berkontribusi mempengaruhi Alumni dan Mahasiswa terhadap 

perencanaan investasi. Dengan kata lain tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Alumni dan Mahasiswa yang mempunyai religiusitas 

yang kuat dan yang lemah dalam hubungannya pada perencanaan 

investasi. Religiusitas belum mampu mendorong keinginan Alumni dan 

Mahasiswa untuk merencanakan investasi. Namun, tetap terdapat 

kemungkinan Alumni dan Mahassiwa akan tetap merencanakan 

investasi dengan determinasi faktor-faktor selain religiusitas. 

 Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Imran Tahir 

dan Mark Brimble (2011), Hanudin Amin (2016), Anton Priyo 

Nugroho,dkk (2017. Namun, hasil ini didukung oleh penelitian 

Jamaludin
6
 yang menemukan bahwa religiusitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pemilihan investasi individu terutama 

ketika memilih investasi untuk masa pensiun. Penelitian lainnya yang 

sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu Siti Mar’atur Rosyidah dan 

Wiwik Lestari
7
 menemukan bahwa religiusitas yang diukur dengan asas 

transaksi syariah tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 

investasi. 

Hipotesis Kedua yang menyatakan bahwa pengetahuan 

keuangan Islam kalangan Alumni dan Mahasiswa berpengaruh terhadap 

                                                 
4
Nurasyikin Jamaludin, “Religion dan Individual Investment Choice Decision:The Case 

of Malaysia”, International Journal of Business and Social Science, Vol.4, No.1, Januari 2013, 

hlm.109 
5
Siti Mar’atur Rosyidah dan Wiwik Lestari, Religiusitas dan Persepsi Risiko dalam 

Pengambilan Keputusan Investasi pada Perspektif Gender, Journal of Business and Banking, 

Vol.3, No.2, November 2013, hlm 198. 
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sikap pada penelitian ini diterima. Pengetahuan keuangan Islam 

berperan langsung dalam membentuk sikap Alumni dan Mahasiswa 

mengenai perencanaan investasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Anton 

Priyo Nugroho
8
 yang menyatakan bahwa semua sumber daya informasi, 

pengetahuan, serta lingkungan dimana seseorang itu berada akan 

membentuk sikap. Marianne A. Hilgert, dkk.,
9
 juga mengemukakan 

fakta bahwa terdapat korelasi antara pengetahuan dan perilaku 

keuangan. 

Pengetahuan merupakan modal manusia yang dimiliki untuk 

mengembangkan kepemilikan harta. Pengetahuan keuangan Islam yang 

terdiri dari dimensi pemahaman mengenai konsep umum keuangan 

Islam dari perspektif hukum, produk, kontrak dan mekanisme 

penggunaannya akan berpengaruh dalam menentukan sikap dalam 

pengembangan kepemilikan harta.  

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, pengembangan kepemilikan 

harta haruslah terikat dengan hukum-hukum tertentu yang sesuai 

syariah dan tidak boleh melampauinya. Syariah telah menjelaskan 

garis-garis besar tentang mekanisme yang dipergunakan untuk 

mengembangkan kepemilikan harta, lalu menyerahkan detailnya kepada 

                                                 
6
Anton Priyo Nugroho, “Pengaruh Religiusitas dan Efikasi Diri terhadap Perilaku 

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

Yogyakarta, 2015, hlm.88 
7
Marianne A.Hilgert, dkk., “Household financial management: The connection between 

knowledge and behavior”, Federal Reserve Bulletin, 2003, hlm.311 
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para mujtahid agar mereka menggali hukum-hukumnya
10

. Dalam hal ini 

tentu saja mujtahid harus mempunyai pengetahuan yang luas. 

Dalam konteks ekonomi Islam, pentingnya harta menurut Islam 

tampak dari kenyataan bahwa Allah Swt menurunkan surah di dalam 

Al-Quran yang berisikan peraturan keuangan, cara penggunaannya, 

anjuran bermuamalah dengan cara menuliskannya, dan perlunya dua 

orang saksi. Juga dijelaskan dalam Al-Quran mengenai pentingnya 

orang yang berakal dalam pengelolaan harta. Sebagaimana firman Allah 

Swt, dalam An-nisa’:5 ; 

 “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 

belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan...” 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian P.Alleyne dan 

T.Broome (2011), Perminas Pengeran (2012), N.Yulianti dan M.Silvy 

(2013), Doriana Cucinelli,dkk. (2016). Dimana hasil menunjukkan 

bahwa semakin baik pengetahuan keuangan Islam maka semakin tinggi 

pula sikap yang akan berpengaruh pada perencanaan Investasi. Hal ini 

sejalan dengan dalam penelitian N.Yulianti dan M.Silvy(2013) yang 

menemukan bahwa sikap memperkuat hubungan antara pengetahuan 

keuangan dan perencanaan investasi keuangan. Perminas Pangeran 

(2012) yang menemukan bahwa modal manusia berupa pendidikan 

merupakan faktor penting dalam mempengaruhi sikap keuangan. 

                                                 
8
Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islami, 

(Surabaya:Risalah Gusti, 2009), hlm.127 
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Hipotesis Ketiga yang menyatakan bahwa sikap kalangan 

Alumni dan Mahasiswa berpengaruh positif terhadap perencanaan 

investasi pada penelitian ini diterima. Sikap pada penelitian ini adalah 

perasaan negatif atau positif dari Alumni dan Mahasiswa mengenai 

perencanaan investasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap 

merupakan salah satu variabel penentu dari niat seseorang. Apabila 

dihubungkan dengan data demografi menunjukkan 68% responden 

memiliki pendidikan S2 dan 74.67% dengan status bekerja. Jika 

dikaitkan dengan variabel sikap, tingkat pendidikan dan pekerjaan dapat 

memberikan pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak, yang 

akan menjadi dasar dalam melakukan perencanaan investasi. 

Alumni dan mahasiswa yang percaya bahwa perencanaan 

investasi akan mengarahkan terutama ke hasil-hasil positif, maka 

mereka akan mempertahankan sikap yang baik terhadap niat 

berperilaku tersebut. Sebaliknya, Alumni dan Mahasiswa yang percaya 

melakukan perencanaan investasi tersebut akan mengarahkan ke hasil-

hasil negatif tidak akan mempertahankan sikap yang kurang baik. 

Dibandingkan dengan 2 variabel TPB (Theory of Planned Behaviour) 

lain, sikap menjadi prediktor terbaik dalam memprediksi perencanaan 

investasi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian P.Alleyne dan 

T.Broome (2011), Novie A.Pratiwi dan Hartono (2014),Syukriah 

Ali,dkk (2014), H.Hersi dan Edward M.Ireri (2016). Dimana hasil 
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menunjukkan bahwa sikap secara positif dan signifikan dapat 

memprediksi niat berperilaku.  

Hipotesis Keempat yang menyatakan bahwa norma subyektif 

kalangan Alumni dan Mahasiswa berpengaruh terhadap perencanaan 

investasi pada penelitian ini diterima. Norma subyektif sebagai 

dorongan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku 

tertentu, dorongan tersebut memiliki pengaruh terhadap proses 

pengambilan keputusan
11

. Apabila dihubungkan dengan hasil penelitian 

ini, Alumni dan Mahasiswa memiliki norma subyektif yang kuat. Hal 

ini dibentuk oleh kepercayaan-kepercayaan normatif mereka bahwa 

perencanaan investasi akan mendapat dukungan dari orang-orang 

penting disekitar mereka. 

Jika norma subyektif dikaitkan dengan konteks berperilaku 

secara islami, maka norma subyektif yang berpengaruh kuat terhadap 

perencanaan investasi justru merupakan hal yang kurang baik. Dalam 

perilaku islami, semua niat dalam berperilaku semestinya ditujukan 

dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah semata-mata. Sesuai 

dengan sabda Nabi Muhammad Saw,yang artinya; 

“Sesungguhnya setiap amalan bergantung pada niatnya. Setiap 

orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan..” 

Dalam penelitian ini, hubungan antara norma subyektif dengan 

perencanaan investasi yang kuat berbanding terbalik dengan hubungan 

                                                 
9
Anton Priyo Nugroho, “Pengaruh Religiusitas dan Efikasi Diri terhadap Perilaku 

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

Yogyakarta, 2015, hlm. 50 
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religiusitas terhadap perencanaan investasi yang lemah dan tidak 

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Alumni dan Mahasiswa dalam 

preferensinya terhadap perencanaan investasi lebih dideterminasi oleh 

dorongan orang-orang di sekitarnya.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian M.Gopi dan 

T.Ramayah (2007), P.Alleyne dan T.Broome (2011), M.C.Sondari dan 

R.Sudarsono (2014), Shirantha Heenkenda (2016). Dimana hasil 

menunjukkan bahwa norma subyektif atau pengaruh dari luar misalnya 

keluarga dan rekan kerja mempunyai hubungan secara langsung yang 

positif dan signifikan pada perencanaan investasi.  

Hipotesis Kelima yang menyatakan bahwa persepsi kontrol 

perilaku kalangan Alumni dan Mahasiswa berpengaruh terhadap 

perencanaan investasi pada penelitian ini diterima. Persepsi kontrol 

perilaku akan memberikan implikasi motivasi individu. 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 

diatasi12.  

Dalam penelitian ini, persepsi kontrol perilaku mengacu pada 

keputusan pribadi, pengetahuan dan kemampuan individu untuk 

merencanakan investasi. Persepsi kontrol perilaku merupakan prediktor 

TPB (Theory of Planned Behaviour) terendah dibandingkan dengan 

                                                 
10

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 
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sikap dan norma subyektif dalam memprediksi perencanaan investasi. 

Data demografi responden menunjukkan bahwa 68 % responden 

memiliki pengalaman investasi dan responden yang memiliki 

pengalaman investasi 1 – 3 tahun sebesar 77,45%. Hal ini menunjukkan 

bahwa perencanaan investasi bukanlah sesuatu yang sulit bagi Alumni 

dan Mahasiswa karena memiliki pengalaman dan pengetahuan yang 

mendukung niat berperilaku, sehingga hambatan-hambatan akan terasa 

lebih kecil dibandingkan kemudahan-kemudahan yang dirasakan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian P.Alleyne dan 

T.Broome (2011), N.Satsios dan S.Hadjidakis (2018). Dimana pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik persepsi kontrol 

perilaku maka dorongan untuk merencanakan investasi juga semakin 

tinggi. 


