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Executive Summary 

Potensi  investasi syariah di Indonesia adalah sangat besar sekali, berdasarkan data 

dari BPS yang di kutip oleh  pendapatan perkapita Indonesia tahun 2017 adalah sebesar  

51,9 juta dan pada tahun 2018 naik menjadi 56 juta dan pada akhir tahun 2019 menjadi 

59,1 juta perkapita [1]. Sedangkan jumlah penduduk Indonesai yang beragama islam 

sebesar 87,18% dari total penduduk Indonesia.  Besarnya pendapatan perkapita yang 

relatif tinggi dan prosentasi jumlah penduduk islam yang besar menjadi peluang bagi 

perusahaan yang memerlukan pendanaan dengan mengeluarkan sukuk syariah. Untuk itu 

diperlukan upaya penelitian untuk memetakan bagaimana perilaku investor suku di Bursa 

Efek Indonesia, sehingga dapat dibuat model perilaku yang untuk meningkatkan jumlah 

investor sukuk di bursa efek Indonesia. 

Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  pertama  untuk  mengetahui  faktor  faktor  apa  

saja  yang menyebabkan seorang investor muslim  memilih melakukan investasi di pasar 

modal   khususnya di sukuk atau obligasi syariah dengan menggunakan teori perilaku  yang  

direncanakan (TPB), kedua untuk mengetahui apakah perilaku investor muslim dalam 

memilih obligasi syariah   untuk kegiatan investasi dilakukan dengan pertimbangan 

yang matang atau sekedar mengikuti orang lain, ketiga untuk mengetahui profil investor 

muslim khususnya di pasar obligasi syariah di Indonesia.  

Penelitian ini menggunakan data primer dengan jalan membagikan kuesioner pada 

para responden. Responden diambil dengan menggunakan metode purposive sampling 

dari investor ritel di pasar modal yang melakukan investasi sukuk  di  Indonesia,dengan  

pertimbangan  akan diperoleh data dengan relatif mudah, tetapi tetapi kualitas data 

dapat dipertanggung jawabkan. Analisis data menggunakan metode kuantitatif analisis 

jalur  regresi berganda dan  analisis kualitatif yang dilakukan dengan tabulasi silang 

/cross tab dan pemetaan dari jawaban responden untuk mengetahui bagaimana 

karakteristik dari para investor ritel sukuk.  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya varaibel gender dan persepsi biaya 

oportinitas yang mempengaruhi variabel intensi berinvestasi sukuk di kalangan 

responden. Hasil ini mengindikasikan bahwa perilaku berinvestai di kalangan mahasiswa 

lebih banyak di sebabkan oleh keberanian mengambil resiko semata dan bertimbangan 

biaya biaya yang akan ditanggung. Investor dalam berperilaku tidak mendasarkan pada 

pengetahuan dan informasi yang ada di pasar. 

 

KATA KUNCI 

Sukuk;investor behavior; theory of planned behavior; investor ritel. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan sukuk di Indonesia dimulai pada tahun 2002, setelah ada kepastian  dasar 

hukum untuk sukuk syari’ah berdasarkan fatwa DSN MUI No32/DSN-MUI/IX/2002. 

Fatwa ini menjelaskan bahwa akad yang diperbolehkan dalam sukuk adalah akad 

mudharabah, musyarakah. murabahah, salam, istisna dan  ijarah. Selain itu ketentuan 

bahwa usaha harus terbebas dari kegiatan ribawi serta pembagian keuntungan dan 

pengalihan hak atas sukuk harus sesuai dengan akad yang digunakan [1]. 

Fatwa ini diperkuat lagi dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia Nomor:33/DSN-MUI/IX/2002 tertanggal 14 September 2002, yang 

menjelaskan kentuan khusus bagi sukuk yang menggunakan akad Mudharabah [1]. Pada 

tahun 2004 Dewan Syari’ah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa baru 

Nomor:41/DSN-MUI/III/2004 yang berisi ketentuan penerbitan sukuk dengan akad ijarah 

[1] . Dengan adanya fatwa khusus DSN MUI nomor 33 dan 43 menjadi dasar hukum bagi 

perusahaan yang mengeluarkan obligasi syari’ah dengan akad Mudharabah dan Ijarah. 

Perkembangan sukuk di Bursa Efek Indonesai dari tahun 2011 sampai dengan 2018 

adalah sebagai berikut: 

 

 Dari tabel di atas terlihat jelas secara terjadi kapitalisasi nilai sukuk yang dijual 

korporasi dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Kenaikan tertinggi pada tahun 2019 naik 

sebesar 27%, dan pada akhir tahun 2021 naik sebesar 13% dengan nilai kapitalisasi pasar 

sebesra 34,77 trilyun rupiah.  Hal ini menunjukkan minat masyarakat Indonesia untuk 

berinvestasi sukuk sangat tinggi. 

Gap penelitian yang tentang perilaku investor berbasis konvensional dan yang holistik,  

bagi investor  saham atau sukuk syaria, pertimbangan investasi berinvestasi adalah faktor 

religiusitas, sedangkan keuntungan menjadi pertimbangan ke dua [2], sedangkan untuk 
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investor konvesional, keuntungan menjadi pertimbangan utama walaupun resikonya 

tinggi [3].     

Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk memetakan perilaku investor sukuk 

dalam pengambilan keputusan berinvestasi, pengetahuan informasi [4,5], pengalaman 

masa lalu [6],kelompok acuan atau norma subyektif [7],kontrol perilaku [8], gender 

[9,10], religiositas [11] dan biaya oportunitas [11].  

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana profil investor ritel berinvestasi di 

sukuk dalam Bursa Efek di Pasar Modal Indonesia. 2) Apakah gender, sikap 

perilaku,normas subyektif, kontrol perilaku dan biaya oportunitas mempengaruhi intensi 

investor dalam memilih sukuk di Bursa Efek Indonesia secara simultan  maupun parsial 

Tujuan khusus penelitian ini adalah, pertama, menghasilkan konstruksi model perilaku 

investor sukuk di pasar modal indonesia. Kedua, menghasilkan pedoman tata pamong 

secara holistik pedoman untuk berinvestasi di pasar modal syaraih 

 Penelitian ini mendukung renstra dan peta jalan Penelitian Unggulan PT Universitas Esa 

Unggul dalam meningkatkan kekuatan karakter bangsa melalui pembangunan manusia 

dan daya saing bangsa dalam rangka pengembangan dan sustainability investasi syariah 

di Indonesia. 

Kontribusi penelitian ini adalah mengembangkan theory planned behavior  dalam 

perilaku holistic untuk investor sukuk, dengan pengembangan variabel  religiusitas, cost 

of being moslem  serta gender. 

Luaran yang ingin di capai dari hasil penelitian ini adalah luaran wajib yaitu diikut 

sertakan dalam keiatan deseminasi tingkat nasioanal dan publikasi di jurnal ilmiah 

terakkreditasi. Luaran tambahan dari kegiatan penelitian ini adalah dalam bentuk buku 

pedoman berinvestasi sukuk serta cara perhitungan nisabah bagi hasil dan mengukur 

tingkat resiko yang  
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Penelitian ini penting untuk dilakukan, karena dapat melihat faktor apa saja yang 

menjadi pertimbangan seorang investor dalam berinvestasi di Sukuk. Membuat pemetaan 

secara demografis tentang potensi investor sukuk  khususnya dikalangan mahasiswa. 

Dengan demikian dapat dilakukan usaha untuk meningkatkan minat dari masyarakat 

Indonesia khususnya investor ritel untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Rumusan 

masalah penelitian ini adalah:  

a. Bagaimana  pengaruh variabel sikap perilaku, norma subyektif, kontrol perilaku, 

Gender serta biaya oportunitas secara bersama sama terhadap intensi berinvestasi 

Sukuk. 

b. Bagaimana pengaruh variabel sikap perilaku terhadap intensi berinvestasi Sukuk 

c. Bagaimana  pengaruh norma subyektif terhadap intensi berinvestasi sukuk. 

d. Bagaimana pengaruh variabel kontrol perilaku terhadap intensi berinvestasi sukuk. 

e. Bagaimana  pengaruh gender terhadap intensi  berinvestasi di sukuk . 

f. Bagaimana pengaruh biaya oportunitas ( cost of being moslem ) terhadap intensi  

berinvestasi Sukuk. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian yang akan dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan analisis pengaruh variabel sikap perilaku, norma subyektif, kontrol 

perilaku, Gender serta biaya oportunitas secara bersama sama terhadap intensi 

berinvestasi Sukuk. 

b. Melakukan analisis pengaruh variabel sikap perilaku terhadap intensi berinvestasi 

saham syariah 

c. Melakukan analisis pengaruh norma subyektif  terhadap intensi berinvestasi di 

saham syariah  

d. Melakukan analisis pengaruh variabel kontrol perilaku  terhadap intensi 

berinvestasi di saham syariah  

e. Melakukan analisis pengaruh variabel gender  terhadap intensi berinvestasi di 

saham syariah  

f. Melakukan analisis  pengaruh variabel cost of being moslem terhadap intensi 

berinvestasi saham syariah.  
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g. Melakukan analisis pengaruh variabel sikap perilaku, norma subyektif, kontrol 

perilaku, biaya oportunitas memediasi pengaruh variabel gender terhadap intensi 

berinvestasi saham syariah 

1.4 Manfaat Penelitian 

        Penelitian ini mendukung renstra dan peta jalan Penelitian Unggulan PT Universitas 

Esa Unggul dalam meningkatkan kekuatan karakter bangsa melalui pembangunan 

manusia dan daya saing bangsa. Penelitian ini difokuskan pada kebermanfaatan hasil 

penelitian yang dapat diimplementasikan pada : 

1. Investor ritel 

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi calon investor dalam mengelola 

portofolio khususnya sukuk serta meningkatkan literasi keuangan mereka. 

2. Perusahaan Sekuritas 

Hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi perusahaan sekuritas dalam bentuk cara 

atau upaya untuk meningkatkan minat investor sukuk dikalangan mahasiswa . 

3. Bursa Efek Indonesia dan Otoritas jasa Keuangan 

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pemerintah khusus nya Bursa Efek 

Indonesia sebagai pelaksana pasar modal dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regular 

dalam membuat kebijakan di pasar modal sehingga dapat meningkatkan minat investor 

muda dalam berinvestai sukuk. 

 

1.5. Hasil yang diharapkan  

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Luaran Wajib dalam bentuk artikel ilmiah yang akan akan diikut sertakan dalam 

desiminasi nasioanl serta dipublikasikan pada jurnal nasional terindeks sinta. 

b. Luaran tambahan dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang berupa hak cipta 

atas pedoman berinvestai sukuk serta cara menghitung nisbah bagi hasil dan resiko 

portofolio dengan menggunakan excell. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1. Teori Perilaku yang Direncanakan (Theory Of Planned Behavior ). 

 Theory of Planned Behavior dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1985, teori ini 

merupakan pegembangan dari Theory of Reasoned Action . Model dari Teori Perilaku 

yang direncanakan dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 

Gambar 1.1: Theory of Planned Behavior 

Perilaku/behavior manusia di pengaruhi oleh minat,sedangkan minat ini 

dipengaruhi oleh   tiga faktor yaitu sikap terhadap perilak, norma subyektif yang dianut 

oleh individu tersebut serta kontrol terhadap perilaku yang menjelaskan bagaimana 

individu tersebut mempunyai kemampuan untuk mengendalikan perilakunya.  

 Sikap terhadap perilaku merupakan evaluasi yang menyeluruh  seseorang dalam 

melakukan  suatu perilaku [11]. Sikap terhadap perilaku didasari oleh suatu kepercayaan 

atau keyakinan terhadap perilaku  yang menghubungkan minat untuk berperilaku 

sesuasi dengan hasil yang diharapkan. Sebuah keyakinan perilaku adalah merupakan 

probabilitas subyektif dari individu bahwa perilaku yang dilakukan akan memberikan 

hasil sesuai dengan yang diharapkan.  

 Keyakinan dapat menunjukkan suatu tindakan atau perilaku, meskipun masukan 

mengenai keyakinan tersebut  jumlahnya tidak terbatas tetapi hanya beberapa keyakinan 

yang dapat dapat membentuk sikap dan perilaku tertentu.Sikap terhadap perilaku 

merupakan derajat nilai positif atau negatif dari suatu hasil perilaku.  

Behavior 

Beliefs 

Attitude 

toward 

behavior 

Normative 
Beliefs 

Subjective 
Norm 

Control 
Beliefs 

Perceived 
Behavior 
Control 

Behavior 
Intention 

Behavior 
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2.2. Gender (X1). 

Faktor demografis mewakili ciri ciri khusus dari investor yang dianggap akan 

mempengaruhi perilakunya dalam berinvesatsi saham Syariah. Faktor Demografis dalam 

hal ini adalah gender ( Feminin dan maskulin ), sangat bepengaruh terhadap perilaku 

seseoran dalam bertindak dan mengambil keputusan. Konsep gender menggunakan 

pendekatan  Bem SRI 12 bahwa gender maskulin cenderung lebih  agresif, betindak 

sebagai pengambi keputusan sedangkan feminine cenderung ramah berhati hati dan 

sebaginya. 

2.3. Sikap Perilaku  terhadap Sukuk Syariah (X2). 

Sikap terhadap Sukuk Syariah  di artikan sebagai keyakinan dan perasaan positif atau 

negatif  sebagai hasil evaluasi kalau individu melakukan atau tidak melakukan investasi 

pada saham Syariah [11] . Variabel sikap terhadap perilaku ini juga dipengaruhi oleh 

environtment knowledge dan Moral Obligation [12]. 

Tingkat religiusitas digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman responden tentang 

ajaran yang dianut serta sikap dan perilaku mereka sebagai pengatuh dari agama yang 

dianut dan diyakini kebenarannya. Tingkat religiusitas menggunakan The Religion 

Commitment Inventory -10 yang dikembangkan oleh Evertt L. Worthington dan kawan 

kawan [13] . Worthington mengklasifikasikan religiusitas ini mecakup aspek komitmen 

individu terhadap agama, Keterikatan individu dalam kelompok agama serta tingkat 

morlitas individu sebagai pengaruh dari pelaksanaan agama.  Religusitas ini bersifat 

umum dan berlaku untuk semua agama.  

2.4. Norma Subyektif terhadap Sukuk Syariah  ( X3). 

Norma subyektif terhadap Sukuk  Syariah merupakan norma yang di anut oleh individu 

yang akan mempengaruhi perilakunya dalam berinvestasi disukuk Syariah. Bentuk dari 

norma subyektif adalah tekanan sosial/informasi untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu, pengaruh sosial dan pertimbangannya [11]. Norma subyektif bisa berasal dari 

keluarga , kelompok acuan, media masa atau bahkan pimpinan agama atau  organisasi 

keagamaan. 
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2.5. Kontrol Perilaku Persepsian terhadap sukuk Syariah (X4).  

Kontrol perilaku persepsian terhadap sukuk syariah ini dapat diartikan sebagai 

kemudahan atau kesulitan dari individu untuk melakukan kontrol terhadap persepsi 

perilakunya sehingga investor tersebut tetap memutuskan untuk berinvestasi walaupun 

ada tekanan dari luar. Menurut Ajzen  faktor yang mempengaruhi kontrol perilaku 

persepsian yaitu factor dari internal individu atau self efficacy dan faktor diluar individu 

atau locus of Control. 

2.6. Biaya kesempatan/ oportunitas /  Cost of being Moslem  (X5).  

Variabel ini mengukur persepsi  biaya /opportunities cost  yang harus dikeluarkan oleh 

seorang muslim karena keterbatasan pilihan atau karena batasan syariah sehingga tidak 

bisa memilih investasi yang memberikan keuntungan yang lebih tinggi karena investasi 

tersebut tidak syariah [14].  

2.7. Intensi Terhadap Perilaku Investasi  atau Behavioral Intention atau Y. 

Intensi terhadap perilaku investasi sukuk dapat diartikan sebagai keinginan untuk 

melakukan investasi sukuk. Intensi ini sifatnya tidak statis, tetapi berubah seiring dengan 

berjalannya waktu. Intensi terhadap perilaku investasi  merupakan fungsi dari kontrol 

terhadap perilaku, sikap terhadap perilaku dan norma subyektif. Intensi untuk membeli 

adalah perasaan psikis yang timbul karena adanya perasaan (afektif) dan pikiran (kognitif) 

terhadap barang atau jasa yang ingin di beli [15].   

2.8. Studi Pendahuluan 

 Kajian tentang perilaku individu yang melibatkan aspek psikologi sudah lama 

dilakukan. Penelitian tentang perilaku ini dimotori oleh Icek Ahjen {[16] yang kemudian 

berkembang menjadi Theory Planned Behavior (TPB) yang banyak diadopsi dalam 

penelitian perilaku konsumen maupun investasi. Teori ini berasumsi bahwa perilaku 

seseorang (Behavior) sangat dipengaruhi oleh intensi  (intention to behavior) dan kontrol 

sikap persepsian (perceived behavioral control) sedangkan intensi terhadap perilaku ( 

intention to behavior)  itu sendiri sangat dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku 

(Attitude toward behavior), norma subyektif  (subjective norm ) dan kontrol sikap 

persepsian (perceived behavioral control). 
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 Sikap terhadap perilaku didefinisikan sebagai orientasi kognitif dan afektif 

seseorang untuk melakukan perilaku. Norma subjektif terhadap perilaku merujuk pada 

persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan perilaku tertentu. Kontrol 

yang dimaksudkan [15]. Kontrol perilaku perilaku yang didefinisikan sebagai 

kemampuan individu yang dirasakan berupa kemudahan atau kesulitan untuk 

melaksanakan suatu perilaku diartikan sebagai kemampuan dari individu untuk 

mengendalikan perilakunya baik secara internal ataupun karena tekanan dari luar.   

 Sikap terhadap perilaku merupakan fungsi dari keyakinan terhadap perilku dengan 

evaluasi hasil perilaku [17]. Sikap ini terus berkembang seiring dengan bertambahnya 

informasi dan pengalaman seseorang. Seorang investor yang mempunyai cukup 

informasi maka akan mengembangkan kemampuan dan perilaku untuk memilih  

investasi yang memberikan keuntungan cukup tinggi, tetapi sebaliknya orang yang tanpa 

informasi yang cukup akan mengikuti investor yang di anggap cukup ahli  dalam  

melakukan investasi [18]. Hasil penelitian ini juga meperkuat penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Kehnaeman [19] tentang Aspect of Investor Psychology  hasilnya 

menunjukkan bahwa tingkat keyakinan, preferensi investor dan biases investment 

advisors  mempengaruhi perilaku investasi seorang investor  di pasar modal. Hasil 

penelitin ini juga di dukung oleh kajian yang dilakukan oleh Adiwale Abideen Adiyemi 

[20] tentang persepsi kemajuan perbankan syariah di wilayah Cote d’e Ivory hasilnya 

menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman nasabah mempengaruhi perilaku 

dalam memilih perbankan syariah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Tabel 2.1: Ringkasan Penelitian terdahulu 

 

 
Lanjutan penelitian terdahulu 
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 Lanjutan penelitian terdahulu 

 
 

2.9. Roadmap Penelitian 

Road map penelitian menjelaskan hasil penelitian terintegrasi untuk menghasilkan model 

perilaku investasi dalam sukuk untuk sustainability investai syariah di pasar modal 

Indonesia Model ini dapat digeneralisasi untuk investor ritel sukuk di pasar modal 

Indonesia Peta penelitian ditunjukkan pada gambar 1. 
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Gambar 2.1. Road Map Penelitian  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Rancangan Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan kausal eksplanatoris dengan model Structural 

Equation Modelling. SEM terdiri dari 2 bagian yaitu model variabel laten dan model 

pengukuran (Ghozali, 2008)[18]. Model ini menggunakan pendekatan sebab akibat yang 

menjelaskan lebih dari satu hubungan, yaitu untuk melihat pengaruh variabel sikap 

perilaku, variabel norma subyektif, variabel kontrol perilaku, variabel biaya oportunitas 

dan gender terhadap intensi berinvestasis di sukuk. 

 

3.2. Populasi, Sampel, dan Penarikan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini semua investor ritel  sukuk yang berada di Indonesia. 

Jumlah investor ini secara pasti tidak diketahui.Teknik pengambilan sampel yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive sampling, dengan kriteria 

pemilik usaha yang memiliki badan usaha. Adapun jumlah sampel adalah sebesar 350  

[22]. Jumlah sampel yang diambil adalah sebesar n x 10. dimana n adalah jumlah butir 

kuesioner dalam penelitian. 

  

3.3. Variabel Penelitian 

Variabel   penelitian   ini   dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Variabel   eksogen   atau   independen adalah  Gender (X1) ,  Sikap perilaku (x2), 

Norma  Subyektif (x 3), Kontrol Perilaku (x4), cost of being moslem (x5).Religiusitas 

(x6).  

3. Variabel endogen atau variabel tergantung adalah intensi berinvestasi sukuk (Y). 

Untuk definisi operasional varibel penelitian seperti terlihat di tabel 4 di bawah ini. 
Tabel 3.1: Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Dimensi Indikator Skala 

pengukuran 

data 

1 Sikap Terhadap 

Perilaku investasi 

saham syariah (X2) 

Sumber: (Standar 

Akuntansi 

Keuangan, 1 Juni  

2007) 

 

The Religious 

Commitment 

Inventory—10: 

Development, 

Refinement, and 

• Kualitas 

laporan 

Keuangan 

 

• Komparatif 

• Konsisten 

• Mudah di 

pahami 

• Likert 

• Likert 

• Likert 

 

• Keterbatasan • Biaya 

• Manfaat 

• Materialitas 

• Likert 

• Likert 

• Likert 

 

• Kinerja • Mencerminkan 

laba perusahaan 

• Mencerminkan 

rugi perusahaan 

• Mencerminkan 

prospek 

perusahaan 

• Likert 

• Likert 

 

• Likert 
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Validation of a 

Brief Scale for 

Research and 

Counseling 

Everett L. 

Worthington, Jr., 

Nathaniel G. Wade, 

and 

Terry L. Hight  

(Journal of 

Counseling 

Psychology 

2003, Vol. 50, No. 

1, 84–96 ) 

 

• Religiusitas 

Komitment 

Pribadi  

• Terus belajar 

agama 

• Peningkatan 

iman. 

• Refleksi 

pelaksanaan 

agama  

• Likert 

 

• Likert 

 

• Likert 

 

 

• Religiusitas 

Bagiam dari 

organisasi 

• Donasi/sedekah. 

• Berkumpul 

dengan 

kelompok 

• Bekerjasama 

dengan 

kelompok  

• Likert 

• Likert 

 

 

• Likert 

 

• Religiusitas 

moralitas 

• Makna Hidup 

• Pelaksanaan 

agama 

terrcermin 

dalam hidup 

• Agama dalam 

pembuatan 

keputusan  

• Informasi 

agama 

• Likert 

• Likert 

 

 

• Likert 

 

• Likert 

 

2 Norma Subyektif  

terhadap investasi 

saham syariah (X3) 

 

Sumber: ( Jogiyanto 

2013:42) 

(Sumarwan,2011:13 

 

• Media masa 

 

• Koran 

• TV 

• Med sos 

• Likert 

• Linkert 

• Linkert 

• Kelompok 

Acuan 

• Keluarga 

• Rekan /Teman 

• Analis 

Keuangan 

• Likert 

• Likert 

• Likert 

 

3 Kontrol Perilaku 

terhadap investasi 

saham syariah ( X4) 

 

Sumber; 

(Thompson,1991:  ) 

 

• Locus of 

Control  

 

 

• Ajakan  teman 

• Ajakan  

keluarga 

• Ajakan  analis 

• Likert 

• Likert 

 

• Likert 

• Self Efficacy 

 

• Kesadaran 

sendiri 

• Suka investasi 

Syariah 

• Likert 

 

• Likert 
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4 Biaya oportunitas 

investasi / cost of 

being moslem  ( X5) 

 

Sumber: (Brian 

Arthur 

Zainser,2015:99) 

 

• Biaya 

Kesempatan 

 

• Biaya informasi 

• Pilihan 

investasi 

• Keuntungan 

• Resiko 

 

• Likert 

• Likert 

• Likert 

• Likert 

 

5 Gender  (X1) 

 

 

 

Sumber: 

(Holt,Cheryl L and 

Jon B Ellis ,1998: 

929) 

 

(Lisa F. Carver 

at.all,2013) 

 

 

• Leadership 

 

 

 

 

 

 

 

• Mandiri  

 

• Bertindak 

sebagai 

pemimpin 

• Agresivitas 

• Analitis 

• Ambisius 

• Kompetitif 

 

• Independent 

• Mudah 

mengambil 

keputusan 

• Mandiri 

• Berani 

mengambil 

resiko 

• Likert 

 

• Likert 

• Likert 

• Likert 

• Likert 

 

• Likert 

 

• Likert 

 

• Likert 

 

• Likert 

 

6 Intensi terhadap 

investasi saham 

syariah  (Y) 

 

Sumber: (Brian 

Arthur 

Zainser,2015:99 

• Motivasi 

 

• Intensi 

• Motivasi 

• Konsistensi 

 

• Likert 

• Likert 

• Likert 

 

3.4. Model Penelitian. Model Penelitian Perilaku investasi dalam sukuk untuk 

sustainability investasi berbasis syariah di Pasar Modal Indonesia seperti gambar 

dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3:  Model Penelitian 

 

 

Gender 

Sikap Perilaku 

Norma Subyektif 

Kontrol Perilaku 

Cost Of Being Moslem 

Intensi Berinvestasi Sukuk 
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3.5. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan literature review maka hipotesis yang dikembangkan sebagai berikut: 

H1 : Terdapat pengaruh variabel Gender terhadap variabel intensi berinvestasi 

sukuk  

H2 : Terdapat pengaruh variabel sikap perilaku terhadap variabel intensi 

berinvestasi sukuk 

H3 : Terdapat pengaruh variabel Norma Subyektif terhadap variabel 

intensiberinvestasi sukuk 

H4 : Terdapat pengaruh variabel kontrol perilaku terhadap variabel intensi 

berinvestasi sukuk 

H5 : Terdapat pengaruh variabel cost of being moslem terhadap variabel intensi 

berinvestasi sukuk 

H6 : Terdapat pengaruh variabel gender, sikap perilaku, Norma subyektif, 

kontrol perilaku dan cost of being moslem  terhadap variabel intensi  

3.6. Teknik Analisis Data.  

Data akan dianalisis dengan menggunakan anal i s i s  regres i  bergandas te lah 

sebelumnya di lakukan penguj ian  dengan:  

1 .  Uj i  Va l id i t as  d an  R e l i ab i l i t a s .  

2 .  Uj i  Normal i t a s  dan  Sums i  Klas ik  

3 .  Persamaan  Eg res i  B erganda .  

4 .  Uj i  h ipo tes i s  dengan  menggunak an  u j i  t  dan  Uj i  F  dengan  α=5% .  

Intensi Berinvestasi  =  a +b1 Gender + b2 Sikap Perilaku + b3 Norma Subyektif + b4 

Kontrol Perilaku + b5 Cost of Being Moslem +ɛ 

 

3.7. Bagan Alir Penelitian 

Penelitian ini dituangkan dalam sebuah bagan/diagram yang menggambarkan proses 

penelitian dimulai dari pengambilan data sampai analisis pembahasan dan kesimpulan. 

Bagan alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 3.2: Fish bone Penelitian 

 

 

3.8. Tugas Peneliti. Pembagian tugas dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 : Pembagian Tugas Ketua dan Anggota Peneliti 

No Nama NIDN / NIM Tugas Alokasi 

Waktu 

/minggu 

1 DR. Sugiyanto,MM 0318036701 1. Membuat Instrumen 

Penelitian. 

2. Mengumpulkan data 

penelitian 

3. Melakukan analisis 

dan interpretasi hasil 

penelitian 

4. Membuat laporan 

penelitian 

5. Membuat luaran 

penelitian lainnya 

6 jam 

perminggu 

2 Nurjannah Endah 

Rahayu,SE,MM 

8818370018 1. Mengumpulkan data 

penelitian 

2. Melakukan analisis 

dan interpretasi hasil 

penelitian 

6 jam 

perminggu 
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3. Mengkoordinasikan 

pengumpulan data 

dari anggota penelitia 

lainnya dan tabulasi 

data penelitian 

4. Membantu ketua 

peneliti dalam 

membuat laporan 

penelitin dan luaran 

lainnya  

3 Sri 

Handayani,SE,M.Ak,CPA 

0314077302 1. Mengumpulkan data 

penelitian 

2. Melakukan analisis 

dan interpretasi hasil 

penelitian 

3. Mengkoordinasikan 

pengumpulan data dari 

anggota penelitia 

lainnya dan tabulasi 

data penelitian 

4. Membantu ketua 

peneliti dalam 

membuat laporan 

penelitin dan luaran 

lainnya 

6 jam 

perminggu 

4 Dimas Larik Atarsyah 20180101371 1. Melakukan 

pengumpulan data 

2. Membuat tabulasi 

data hasil penelitian. 

3. Membantu dalam 

analisis data 

4 jam 

perminggu 

5 Shakila Puja Meisye 2018010128 1. Melakukan 

pengumpulan data 

2. Membuat tabulasi 

data hasil penelitian. 

3. Membantu dalam 

analisis data 

4 jam 

perminggu 

6 Elsa Khalimatus Sania 2010101435 1. Melakukan 

pengumpulan data 

2. Membuat tabulasi 

data hasil penelitian. 

3. Membantu dalam 

analisis data 

4 jam 

perminggu 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

4.1.Deskripsi Responden Penelitian 

4.1.1. Responden Berdasarkan Agama dan Jenis Kelamin 

Dari hasil tabulasi data responden yang menjadi obyek penelitian adalah sebagai berikut: 

Berdasarkan pengumulan data  dari responden penelitian , jenis kelamin dan agama yang 

dianut oleh responden adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1:Agama dan Jenis Kelamin Responden 

 
Sumber: Hasil analisis data. 

 

Dari tabel di atas prosentasi investor laki laki adalah 56,2% sedangkan wanita adalah 

43,8% sedangkan berdasarkan agama yang dianut 67,4% adalah beragama islam,17,4% 

beragama khatolik, 12,4% beragama Kristen sedangkan 2,8% beragama budha. Dari data 

di atas terlihat bahwa calon investor berniat untuk membeli sukuk tidak hanya investor 

islam saja tetapi juga investor yang non islam 

4.1.2. Domisili Resonden dan Keikutsertaan dalam organisasi keagamaan 

  Domisili responden dan keikut sertaan responden dalam organisasi keagamaan 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2: Domisili Responden dan Keanggotaan dalam Organisasi Keagamaan. 

 

Sumber: Hasil Analisis Data 
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Mayoritas responden berdomisili dari DKI Jakarta sebanyak 48,9%, Tangerang Raya 

sebanyak 36%, Bogor sebanyak 6,7%, Depok sebanyak 5,6% sedangkan sisanya 

sebanyak 2,8% dari daerah lain seperti Denpasar, Bengkulu dan sebagainya. Mayoritas 

responden dari DKI Jakarta bisa dimaklumi karena BEI berada di Jakarta serta 

memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses  informasi untuk membuat keputusan 

investasi dibandingkan dengan daerah lain. 

 Keikutsertaan responden dalam organisasi keagamaan baik yang sifatnya lokal 

seperti majelis taqlim, organisasi gereja maupun di tingkat nasional seperti Nahdhatul 

Ulama, Muhammadiyah maupun Salvation Army sebanyak 26.4% sedangkan 73.6% 

dari responden tidak berafiliasi dengan organisasi keagamaan. Dari data di atas  terlihat 

bahwa mayoritas resonden menganganggap bahwa keikutsertaan dalam organisasi 

keagamaan secara aktif  dianggap tidak penting, karena mayorits dari responden tidak 

aktif dalam suatu organisasi tertentu. 

4.1.3.  Alasan melakukan investasi di Sukuk 

 Berdasarkan  hasil tabulasi data alasan responden untk memilih sukuk dalam 

investasinya adalah sebagai berikut; 

Tabel 4.3: Alasan Investasi sukuk 

 

Sumber: Hasil Analisis Data 

Dari tabulasi data tentang alas an investor melakukan investasi di sukuk 38.2% mereka 

mengatakan karena kehalalan produk. 33.1% dari responden menjawab karena kenerja 

perusahaan, laba perusahaan  dan kinerja saham sedangkan 28.7% dari responden tidak 

beropini. Dari hasil tabulasi ini menunjukkan bahwa  alasan utama investor berniat untuk 

berinvestasi di sukuk bukan karena kehalalan karena 61.8% dari reponden melakukan 

investasi di sukuk karena alasan kinerja emiten,kinerja sukuk dan sebagainya. 
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4.2.Deskripsi Variabel Penelitian 

Dari hasil analisis data secara diskriptif, besaran dari rata rata variabelpenelitian tampak 

seperti dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 4.4: Deskripsi Variabel Penelitian 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

gender 178 3,25 5,00 4,2767 ,38279 

ATB 178 5,39 8,17 6,7927 ,55784 

norma_subyektif 178 2,75 5,00 4,0056 ,46786 

Kontrol_perilaku 178 1,00 3,00 1,9082 ,47241 

Biaya 178 3,00 5,00 4,1067 ,41831 

intensi 178 2,67 5,00 4,1030 ,48584 

Valid N (listwise) 178     

Sumber: Hasil Analisis Data 

Dari tabel hasil analisi deskriptif di atas, diketahu bahwa secara keseluruhan nilai rata 

ratanya mednekati nilai maksimum, hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan skor 

variabel penelitian adalah tinggi. Satu satunya variabel penelitian yang skornya rendah 

adalah variabel kontrol perilaku . Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

kemampuan dari responden untuk melakukan kontrol pribadi adalah renad. 

 

4.3. Uji Vliditas dan Reliabilitas 

Dari hasil analisis data untuk menguji validitas dan re.iabilitas kuesioner sebelum 

disebar kepada responden penelitian ini  ( lihat lampiran ), Hasilnya menunjukkan bahwa 

semua kuesionder adalah valid dan reliabel. Konsekuensi dari ini adalah semua butir 

butir kuesioner/indikator dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam 

penelitian. 

4.4.Uji Normalitas dan Asumsi Klasik 

Persamaan regresi yang baik harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat menjadi  

Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Untuk itu persamaan regresi yang dibuat harus 

terbebas dari data yang tidak normal dan terbebas dari asumsi klasik yaitu data harus 
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bersifat homogen, tidak ada hubungan linear antar variabel bebas serta terbebas dari 

hubungan  atau korelasi antara data yang bersangkutan dengan varian atau kesalahan 

pada periode sebelumnya. 

Dari Hasil analisis data (lihat lampiran) semua variabel terdistribusi normal, terbebas 

dari heterokedastisitas, multikolinieritas serta auto korelasi. Hal ini menunjukan bahwa 

data dapat dilanjutkan ke dalam analisis selanjutnya yaitu persamaan regresi berganda. 

4.5 Uji Hipotesis Penelitian 

4.5.1 Persamaan Garis Regresi 

Dari hasil analisi data di dapatkan hasil persamaan regersi seperti dalam tabel 4.5 di 

bawah ini: 

Tabel 4.5: Hasil Analisis Persamaan Regresi 

Intensi berinvestasi  =  1,040 + 0,092 ATB + 0,065 Norma Subyektif – 0,126 Kontrol 

Perilaku + 0,284 Biaya + 0,294 Gender. 

1,040 = Besarnya skor intensi berinvestasi sukuk adalah1,040 kalau di 

asumsikan  variabel norma sikap berperilaku (ATB), norma subyektif, 

kontrol perilaku, biaya oportunitas dan gender dianggap tidak ada. 

0,092 =  Besarnya pengaruh variabel sikap pengaruh terhadap variabel intensi 

berinvestasi sukuk. Kalau skor variabel sikap perilaku naik sebesar 1 

satuan, maka skor intensi berinvestasi sukuk akan naik sebesar 0,092. 

0,062 = Besarnya pengaruh variabel norma subyektif  terhadap variabel intensi 

berinvestasi sukuk. Kalau skor variabel norma subyektif naik sebesar 1 

satuan, maka skor intensi beinvestasi sukuk akan naik sebesar 0,062. 
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-0,126 =  Besarnya pengaruh variabel kontrol perilaku  terhadap variabel intensi 

berinvestasi sukuk. Kalau skor variabel sikap perilaku naik sebesar 1 

satuan, maka skor intensi berinvestasi sukuk turun sebesar 0,126. 

0,284 = Besarnya pengaruh variabel biaya oportunitas ( cost of being moslem ) 

terhadap variabel intensi berinvestasi sukuk. Kalau skor persepsi 

variabel biaya oportunitas naik sebesar 1 satuan, maka skor intensi 

berinvestasi sukuk akan naik sebesar 0,284. 

0,294 = Besarnya pengaruh variabel gender terhadap variabel intensi 

berinvestasi sukuk. Kalau skor persepsi gender naik sebesar 1 satuan, 

maka skor intensi berinvestasi sukuk akan naik sebesar 0,294 

4.5.2. Uji Model Peneletian /Uji F 

Uji F atau ANOVA digunakan untuk menguji apakah model persamaan regresi yang 

dibuat atau dibangun memenuhi konsep teori. Dari Hasil Analisis data diketahui 

besarnya nilai F adalah tampak seperti tabel dibawah ini. 

Tabel 4.6:  Hasil Analisis ANOVA 

 

Dari hasil analisi data di tabel 4.6 diketahui besarnya nilai sig adalah sebesar 0,000 atau 

jauh dibawah nilai α = 0,05 atau 5% , sehingga hipotesis yang menyatakan: 

H6 : Terdapat pengaruh variabel gender, sikap perilaku, Norma subyektif, 

kontrol perilaku dan cost of being moslem  terhadap variabel intensi  

 

Diterima, jadi terbukti ada pengaruh secara bersama sama antara vaariabel variabel 

gender, sikap perilaku, Norma subyektif, kontrol perilaku dan cost of being moslem  

terhadap variabel intensi. Hal ini juga menunjukkan bahwa model persamaan regresi yang 
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dibuat terbukti fit atau memenuhi kriteria model yang diajukan, sehingga bisa dilanjutkan 

untuk pengujian selanjutnya. 

 

4.5.3 Uji Hipotesisi Parsial. 

4.5.3.1. Pengaruh Variabel Gender terhadap Intensi Berinvestasi Sukuk 

Dari hasil analisi di tabel 4.5 menunjukkan bahwa besarnya nilai sig atau p value dari 

variabel gender adalah sebesar 0,001 atau lebih kecil dari nilai α = 0,05 seingga dengan 

dem:ikian hipotesis pertama yang berbunyi 

H1 : Terdapat pengaruh variabel Gender terhadap variabel intensi berinvestasi 

sukuk  

Diterima dan Ho ditolak, sehingga secara statistik persepsi gender yang dinominasikan 

dengan feminin dan maskulin bepengaruh positif terhadap intensi untuk berinvestasi 

sukuk. Hal ini menunjukkan bahwa semakin maskulin ( beani mengambil esiko), maka 

intensi untuk membeli sukuk semakin tinggi pula. 

 

4.5.3.2. Pengaruh variabel sikap perilaku terhadap variabel intensi berinvestasi sukuk 

Dari hasil analisi data diketahui bahwa nilai sig untuk variabel sikap terhadap perilaku 

(atittude toward behavior ) adalah sebesar 0,139 atau sebesar 13,9% yang lebih besar dari 

nilai α = 0,05 atau 5%. Sehingga hipotesis kedua yang menyatakan: 

H2 : Terdapat pengaruh variabel sikap perilaku terhadap variabel intensi 

berinvestasi sukuk. 

 

Ditolak dan Ho diterima, jadi secara statsitik tidak ada pengaruh variabel sikap perilaku 

terhadap inetsni beinvestsi sukuk. Pada penelitian ini, berapapun besarnya variabel sikap 

perilaku tidak mempengaruhi intensi berinvestasi di sukuk.  

 

4.6.3.3. pengaruh variabel Norma Subyektif terhadap variabel intensi berinvestasi sukuk 

Hasil analisi menunjukkan bahwa nilai sig untuk variabel norma subyektif adalah sebesar 

0,37 atau 37%. Sehingga melebihi besarnya nilai sig atau p value sebesar 0,05 atau 5%. 

Dengan demikian hipotesis ke 3 yang menyatakan: 

H3 : Terdapat pengaruh variabel Norma Subyektif terhadap variabel intensi 

berinvestasi sukuk 
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Ditolak dan Ho diterima, jadi secara statistik tidak ada pengaruh variabel norma subyektif 

terhadap intensi berinvestsi sukuk. 

4.6.3.4. Pengaruh variabel kontrol perilaku terhadap variabel intensi berinvestasi sukuk 

Dari hasil analisis data diketahui besarnya bilai sig untuk variabel kontrol perilaku adalah 

sebesar 0,073 aau sebesar 7,3% yang besarnya melebihi standar sig yang ditetapkan yaitu 

sebesar 0,05 atau 5%, sehingga hipotesis yang menyatakan 

H4 : Terdapat pengaruh variabel kontrol perilaku terhadap variabel intensi 

berinvestasi sukuk 

Ditolak dan Ho diterima, jadi dalam penelitian ini variabel kontrol perilaku dianggap 

tidak berpengaruh terhadap intensi berinvestasi sukuk di kalangan responden. 

 

4.5.3.5. Pengaruh variabel cost of being moslem terhadap variabel intensi berinvestasi 

sukuk. 

Dari hasil analisis data diketahui bahwa besarnya nilai sig untuk variabel biaya 

oportunitas adalah sebesar 0,001 atau 0,1%. Nilai ini jauh dibawah nilai α = 0,05 atau 5%. 

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan: 

H5 : Terdapat pengaruh variabel cost of being moslem terhadap variabel intensi 

berinvestasi sukuk 

 

Diterima dan Ho ditolak, jadi secara statistik variabel biaya oportunitas berpengaruh 

terhadap intensi berinvestasi sukuk.Semakin tinggi persepsi responden terhadap biaya 

oprtunitas, semakin baik persepsi mereka maka intensi berinvestsi sukuk semakin tinggi. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1 Pengaruh Variabel  Gender Terhadap Intensi Berinvestasi Sukuk 

 

 Variabel gender dalam bentuk feminine dan maskulin dalam perilaku investasi di 

pasar modal mewakili tingkat keberanian dalam mengambil resiko, kecepatan dalam 

membuat keputusan dan sebagainya, hal ini sangat penting karena peluang investasi di 

pasar modal terjadi sangat cepat  dalam hitungan detik. Salah satu faktor keberhasilan 

investor dalam berinvestasi di pasar modal adalah karena kecepatan dalam mengambil 

keputusan. Penelitian Esther dan Hosseini (1998) menyatakan bahwa wanita lebih berhati 

hati dalam berinvestasi dan dalam membuat portofolio karena tingkat percaya diri yang 

rendah. 

 Gender berkaitan dengan keberanian seorang investor terhadap perilaku 

berinvestasi di antai bursa. Hal ini menunjukkan bahwa variabel gender  mempengaruhi 

perilaku investasi seorang investor. Investor yang bergender maskulin lebih berani dalam 

mengambil resiko dalam berinvestasi, mengambil keputusan lebih cepat dan suka 

berkompetensi. Semakin tinggi gender atau semakin ke arah maskulin maka semakin 

tinggi pula intensi dari responden untuk berinvestasi sukuk. 

 

5.2. Pengaruh Variabel Sikap Perilaku Terhadap Intensi Berinvestasi Sukuk 

   Sikap terhadap  perilaku adalah sejauh mana kinerja perilaku dihargai secara 

positif atau negatif. Menurut model ekspektasi nilai, sikap terhadap perilaku ditentukan 

oleh sekumpulan keyakinan perilaku yang dapat diakses yang menghubungkan perilaku 

dengan berbagai hasil dan pengalaman. Secara khusus, kekuatan masing-masing 

keyakinan ditimbang dan evaluasi  dari hasil atau pengalaman di masa lalu.  

 Sikap terhadap perilaku ini tidak statis tetapi akan terus berubah seiring dengan 

bertambahnya pengetahuan dan pengalaman seseorang. Selain itu sikap perilaku juga 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman investasi, dan pengahasilan/pedapatan 

seorang investor. Sikap terhadap perilaku sangat berperan terhadap intensi dan perilaku 

seseorang .  

 Sikap perilaku seorang investor adalah hasil dari proses pengalaman jangka 

panjang yang diolah menjadi keyakinan dan pengetahuan. Dari pengetahuan yang 

dimiliki oleh setiap investor inilah mereka membuatkeputusan dalam berinvestasi. Sikap 
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perilaku yang di proksikan dengan laporan keuangan dan tingkat religiusitas dari 

responden,responden yang mempunyai pengetahuan yang lebih baik tentang kinerja 

keuangan perusahaan akan lebih berani mengambil keputusan berinvestasi dibandingkan 

investor yang tidak mempuntai informasi keuangan. Pada penelitian ini keputusan 

berinvestasi tidak dipengaruhi oleh informasi keuangan dan nilai religiusitas sehingga 

pertimbangan dalam berinvestasi adalah semata mata tingkat keuntungan dalam 

berinvestasi.  

Hasil penelitian ini berbeda dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Bananuka dan kawan kawan  (2019)  mengatakan bahwa faktor dominan yang 

mempengaruhi investor muslim menggunakan bank syariah di Uganda adalah tingkat 

religiusitas dan sikap perilaku. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Abduh 

dan Husin (2017),  menunjukkan bahwa faktor religiusitas dan norma subyektif adalah 

variabel yang sangat signifikan mempengaruhi intensi investor berinvestasi saham  

syariah di Bursa Efek Malaysia 

Pada penelitian ini sikap perilaku tidak berpengaruh terhadap intensi berinvestasi 

sukuk di kalangan responden. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam mengambil 

keputusan berinvestasi tidak melihat nilai nilai religiusitas, kinerja perusahaan bahkan 

potensi keuntungan perusahaan. Perilaku ini mengindikasikan bahwa responden dalam 

membuat keputusan hanya bedasarkan intuisi semata tanpa melihat aspek keuangan  dan 

kinerja perusahaan. Perilaku ini sering dilakukan  dengan mengikuti perilaku investor 

yang dianggap ahli. Perilaku meniru ( Mimetic) akan membuat investor salah dalam 

memilih investasi, karena investasi dilakukan tanpa analisis yang mendalam 

 

5.3. Pengaruh Variabel Norma Subyektif Terhadap Intensi Berinvestasi Sukuk 

 Manusia sebagai makluk sosial, tidak bisa lepas dari hubungan dan komunikasi 

dengan sesamanya. Dalam kegiatan investasi, seorang investor tidak bisa terlepas dari 

pengaruh norma subyektif,yaitu kelompok orang atau organisasi yang dianggap 

berpengaruh dalam perilaku. Norma subyektif atau sering disebut dengan kelompok 

acuan,  biasanya adalah orang terdekat dari investor. Kelompok acuan bisa keluarga, 

teman dekat, kelompok sesama investor atau orang lain yang dianggap bisa dipercaya.  

  Pada penelitian ini norma subyektif tidak berpengaruh terhadap intensi 

berinvestasi sukuk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investor dalam 

berinvestasi di sukuk, tidak pernah melibatkan  atau berdiskusi dengan teman, keluarga 
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atau kelompok lainnya. Hal ini menyebabkan bahwa variabel norma subyektif tidak 

berpengaruh terhadap intensi berinvestasi.   

   Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan  

sebelumnya, bahwa variabel norma subyektif selalu berpengaruh positif terhadap intensi 

berinvestasi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Alleyne dan Broome (2011) hasilnya 

menyatakan bahwa  norma subyektif berpengaruh terhadap intensi berinvestasi tetapi 

persepsi tingkat resiko tidak memoderasi hubungan antara norma subyektif  dengan 

intensi berinvestasi. Penelitian yang dilakukan oleh Pahlevi dan Indri (2018) menyatakan 

hal yang sama bahwa ada pengaruh positif antara norma subyektif terhadap intensi 

berinvesasi di pasar modal Indonesia, tetapi tidak ada pengaruh antara persepsi resiko 

terhadap intensi berinvestasi. Begitu juga penelitian yang dilakukan di India oleh oleh 

Saravanan dan Satish (2017) menunjukkan bawa ada pengaruh norma subyektif terhadap 

intensi membeli penawaran saham baru/initial public offering di India 

 

5.4. Pengaruh Variabel Kontrol Perilaku Terhadap Intensi Berinvestasi Sukuk 

Kontrol perilaku mengukur kemampuan dari investor dalam berperilaku dalam 

berinvestasi. Variabel control perilaku ini dilihat dari dua sisi yaitu locus of control  

merupakan keyakinan seseorang tentang perisatiwa atau kejadian yang terjadi adalah 

sebagai akibat dari faktor internal atau ekternal dirinya  sendiri. Investor yang meyakini 

bahwa kebrhasilan atau kegagalan dalam berinvestasi adalah karena dirinya sendiri, maka 

ini disebut dengan internal locus of control. Sedangkan kalau percaya keberhasilan atau 

kegagalan investais karena faktor dari luar maka disebut dengan exsternal locus of control 

(Robbin:2005) 

  Self-efficacy merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya 

melakukan sesuatu atau pekerjaan spesifik yang menjadi tanggung jawabnya (Greenberg 

dan Baron:2003). Bagi seorang investor saham, Self-efficacy terdiri dari dua faktor utama 

yaitu: direct experience dan vicarious experience. Direct experience terkait dengan 

pengalaman penerimaan timbal balik dari pekerjaan yang telah dilakukan berulang kali. 

Vicarious experience terkait dengan penilaian kinerja dari orang lain dalam pelaksanaan 

dan penyelesaian tugas tertentu  ( Greenberg dan Baron:2003).  Dari faktor internal dan 

eksternal. Kontrol perilaku ini mempengaruhi intensi investor dalam membuat keputusan 

berinvestasi 
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  Pada penelitian ini, kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap intensi 

beinvestasi sukuk di kalangan responden. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan perilaku berinvestasi antara investor yang mempunyai kontrol perilaku tinggi 

atau renadh. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian 

Alleyne dan Broome pada tahun 2011, Ali (2014), bahwa ada pengaruh positif dari 

variabel kontrol perilaku terhadap intensi berinvestasi. 

 

5.5. Pengaruh Variabel Cost of Being Moslem Terhadap Intensi Berinvestasi Sukuk 

 Pengertian biaya oportunitas  menurut Pindyck dan Rubenfeld biaya oportunitas 

dapat diartikan sebagai kesempatan atau peluang yang hilang karena perusahaan tidak 

menggunakan sumber dayanya pada alternatif investasi yang terbaik. Sedangkan dalam 

konsep investasi perorangan dapat di artikan sebagai hilangnya kesempatan untuk 

memperoleh keuntungan yang lebih tinggi karena memilih investasi yang memberikan 

keuntungan yang lebih rendah 

 Biaya oportunitas dalam investasi saham dapat diartikan sebagai biaya yang 

timbul karena hilangnya peluang investasi karena pilihan investasi yang lain, dengan kata 

lain invetor tidak dapat memilih beberapa investasi secara bersamaan karena suatu hal 

tertentu. Berkurangnya peluang investasi akan menyebabkan berkurang pula potensi dari 

seorang investor untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi 

  Dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel persepsi biaya oportunitas 

berpengaruh positif terhadap intensi berinvestasi. Semakin tinggi atau bagus persepsi 

responden terhadap biaya oportunitas, maka semakin tinggi pula intensi untuk 

berinvestasi sukuk. Hal ini menunjukkan bahwa investor bertindak rasional, karena 

semakin tinggi besarnya biaya oportunitas atau semakin rendah skor persepsi biaya , maka 

tingkat keuntungan yang akan diperoleh akan menjadi lebih kecil dan resiko dari investasi 

menjadi besar. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian  yang dilakukan oleh Mayshar 

(2020) menyatakan bahwa biaya transaksi yang rendah akan meningkatkan jumlah saham 

yang di pegang oleh investor serta membuat investor lebih aktif bertransaksi. Sedangakan   

penelitian Constantinides (1989), yang melihat pengaruh biaya transaksi terhadap 

perilaku investasi menunjukkan bahwa semakin besar biaya transaksi maka akan 

menurunkan volume transaksi yang dilakukan oleh investor. 
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5.6. Temuan Penelitian 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan ada 2 (dua) temuan penelitian yang sangat 

menarik dari perilaku calon investor sukuk dalam berinvestasi : 

1. Keputusan berinvestasi lebih banyak di pengaruhi oleh keberanian dalam 

membuat keputusan dan menaggung resiko investasi. Hal ini dibuktikan bahwa 

variabel gender dalam kategori feminin dan maskulin sangat berpengaruh 

terhadap intensi berinvestasi sukuk. 

2. Investor bersifat rasional, kalau berhubungan dengan biaya yang harus 

dikeluarkan dalam berinvestasi sukuk. Persepsi biaya oportunitas berpengaruh 

positif terhadap intensi berinvestasi, ini menunjukkan bahwa semakin baik 

persepsi biaya yang harus ditanggung atau semakin rendah secara financial yang 

harus dikeluarkan maka intensi berinvestasi sukuk semakin tinggi. 

 

5.7. Keterbatasan Penelitian. 

Keterbatasan dari penelitian ini adalah: 

1. Obyek penelitian hanya mahasiswa Universitas Esa Unggul, untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik maka obyek penelitian bisa diperluas. 

2. Keterbatasan variabel penelitian, untuk mendapatkan gambaran perilaku 

calon investor yang lebih lengkap maka penambahan variabel penelitian 

diperlukan. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan Penelitian 

Dari hasil penelitian dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Gender berpengaruh positif terhadap intensi berinvestasi sukuk, hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi skor maskulin maka semakin tinggi pula 

intensi untuk berinvestai sukuk. 

2. Variabel Sikap terhadap perilaku (ATB), tidak berpengaruh terhadap intensi 

berinvestasi. Hal ini menunjukkan bahwa investor dalam berinvestasi tidak 

menggunakan pertimbangan dari informasi dan pengetahuan yang dimilikinya. 

3. Varibel norma subyektif tidak berpengaruh terhadap intensi berinvestasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa perilaku berinvestasi di sukuk seorang responden tidak 

dipengaruhi oleh kolega, keluarga atau kelompok lainnya. Keputusan 

berinvestasi mutlak hannya di tentukan berdasarkan kemampuan sendiri. 

4. Variabel kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap intensi berinvestasi sukuk, 

hal ini menunjukkan bahwa keputusan berinvestasi banyak dilakukan 

berdasarkan intuisi pribadi.  

5. Variabel biaya oportunitas berpengaruh terhadap intensi berinvestasi. Pengaruh 

ini menunjukkan bahwa keputusan berinvestasi yang dilakukan oleh investor 

sangat dipengaruhi oleh besaran biaya yang akan ditanggung oleh si investor. 

 

6.2. Saran Penelitian 

Untuk meningkatkan jumlah investor sukuk di bursa efek serta untuk mengurangi 

resiko yang ditimbulkan karena kesalahan pemilihan sukuk, maka perlu: 

1. Untuk perusahaan sekuritas dan Regulator Burs efek Indonesia. 

a. Perlu upaya untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan 

masyarakat agar paham tentang keuntungan dan resiko berinvestasi 

sukuk di buras efek indonesia 

b. Membuat ketentuan ketentuan baru dalam bentuk perundangan atau 

aturan agar bisa mengurangi perilaku investor atai emiten yang curang 

dan akan merugikan investor lain.  

2. Bagi Perusahaan Sekuritas/Pialang 
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a. Perlu kunjungan rutin ke kampus kampus atau sekolahan dan 

mengedukasi para mahasiswa/pelajar agar mulai tertarikberinvestasi 

sukuk. 

b. Memperbanyak lomba lomba berinvestasi di kalangan mahasiswa/pelajar 

agar mempunyai gambaran yang riil atau nyata tentang cara berinvestasi 

di buras efek indonesia. 

 

6.3. Implikasi Praktis Penelitian . 

 

Implikasi praktis bagi calon investor agar tidak terjerumus pada investasi yang 

merugikan hendaknya: 

1. Dalam berinvestasi sukuk hendaknya dengan menggunakan pertimbangan yang 

rasional, dengan melihat laporan keuangan, prospek perusahaan di masa depan 

serta kondisi makro ekonomi. 

2. Hindari melakukan investasi yang dilakukan dengan pola membebek yaitu hanya 

mengikuti pola investasi dari teman atau rekan sesama investor. 
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