
 

 

Olcha Amanatillah Putri Purba, 2023 
Pengaruh Financial Self Efficacy Dan Financial Literacy Mahasiswa Terhadap Pengambilan 
Keputusan Investasi Pada Aplikasi Investasi Online  
(Studi Kasus Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Di Kota Bandung) 
Universitas Pendidikan Indonesia|repository.upi.edu|perpustakaan.upi.edu  
 
 

  34 

 

 BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini adalah financial self – efficacy, dan financial 

literacy terhadap pengambilan keputusan investasi reksadana.  

3.2 Pendekatan Penelitian 

 Menurut Syahrum dan Salim (2012:37), Metode adalah suatu prosedur atau 

cara untuk mengetahui sesuatu. Menurut Siyoto dan Sodik (2015:4) Pengertian 

Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati 

dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Maka dari itu pengertian 

dari Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data/informasi 

sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya, dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu.  

         Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, menurut Sujarweni 

(2014:39) penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan 

prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Sedangkan 

pengertian Metode Penelitian Kuantitatif menurut Sugiyono (2017:8) adalah 

Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang ditetapkan 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian 

deskriptif dan verifikatif, karena adanya variabel-variabel yang akan diteliti 

hubungannya dengan bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan yang 
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signifikan antara variabel yang diteliti sehingga dapat menghasilkan kesimpulan 

yang dapat memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. 

3.3 Operasional Variabel Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2012:59), Variabel Penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat ataupun nilai dari orang, objek atau kegiatan yang memiliki beberapa variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh para peneliti guna mempelajari dan juga menarik 

kesimpulannya. Penelitian ini dilakukan guna mengukur pengaruh dari financial 

self – efficacy dan financial literacy mahasiswa terhadap pengambilan keputusan 

investasi pada aplikasi investasi online. Sesuai dengan judul penelitian “Pengaruh 

Financial Self- Efficacy, Financial Literacy Mahasiswa terhadap Pengambilan 

Keputusan Investasi Pada Aplikasi Invesatasi Online” Peneliti melakukan 

pengujian dengan dua variabel dengan desain penelitian dari masing-masing 

variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Variabel Independen / Variabel Bebas (X) 

Variabel dependen atau variable terikat merupakan variabel yang menurut 

peneliti akan dipengaruhi oleh variabel lain dalam suatu eksperimen baik 

secara positif maupun negative. Perhitungan variabel independen ini yaitu : 

 A. Financial Self - Efficacy  

Menurut  Forbes dan Kara (2010) pada (Widiawati, 2020) financial self-

efficacy yaitu kepercayaan atau keyakinan individu atas kemampuannya 

dalam mencapai tujuan keuangannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yang diantaranya yaitu keterampilan keuangan, kepribadian, social, maupun 

faktor lainnya.  Pengukuruan variabel Financial Self – Efficacy adalah 

dengan menggunakan skala likert. 

 B. Financial Literacy 

Menurut Coskuner (2016) Financial Literacy merupakan suatu kemampuan 

dalam memahami uang dan keuangan serta mampu percaya diri menerapkan 

pengetahuan tersebut guna membuat keputusan keuangan yang efektif 

dengan membuat keputusan keuangan yang baik akan menemukan 

kemampuan yang diperlukan saat ini. 
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2. Varibel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat/variabel dependen yang sering di sebut juga sebagai 

konsekuen, output, kriteria (Sugiyono, 2015:39). Variabel terikat 

merupakan variabel dipengaruhi atau disebut juga yang menjadi akibat, 

dikarenakan adanya variabel bebas. Pengertian lain dari Variabel 

terikat/dependen adalah menurut Nanang Martono (2015:360) 

mengemukakan bahwa variabel terikat atau variabel depende merupakan 

variabel yang diakibatkan atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Variabel terikat pada penelitian ini yaitu keputusan investasi. Keputusan 

investasi adalah suatu keputusan untuk melepaskan dana dengan jumlah 

yang besar uguna mendapatkan kembali dana yang lebih besar di masa yang 

akan datang. Menurut (Ayu Wulandari & Iramani, 2014) keputusan 

investasi dapat diukur menggunakan tiga indikator yaitu, menggunakan 

pendapatan untuk investasi, investasi menggunakan pertimbangan, serta 

investasi menggunakan intuisi/perasaan. 

Tabel 3. 1  

Operasionalisasi Variabel  

Variabel Definisi 

Variabel Indikator 
Skala 

Data 

Nomor 

Kuesioner 

Financial 

Self 

Efficacy 

 

Brandon dan 

Smith (2009) 

Financial Self 

efficacy 

merupakan 

keyakinan 

positif terhadap 

kemampuan 

untuk berhasil 

mengelola 

keuangan. 

seseorang pasti 

memiliki 

kayakinan 

terhadap 

1. Tanggung jawab 

keuangan 

seseorang terkait 

dengan cara 

pengelolaan 

keuangan  

2. Kemampuan 

dalam mencapai 

tujuan keuangan  

3.Kemampuan 

pengambilan 

keputusan saat 

muncul kejadian 

tak terduga  

Interval 

1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-9 

 

 

 

10-12 
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Variabel Definisi 

Variabel Indikator 
Skala 

Data 

Nomor 

Kuesioner 

kamampuan 

yang dimilikya. 

4. Kemampuan 

dalam menghadapi 

tantangan 

keuangan  

5. Keyakinan 

terhadap kondisi 

keuangan di masa 

depan. 

 

 

13-15 

 

 

 

 

16-19 

Financial 

Literacy 

Literasi 

keuangan 

sebagai 

pengetahuan 

untuk mengelola 

keuangan (Chen 

and . Volpe 

1998).  

1. Paham atas 

pengetahuan 

keuangan dasar  

2. Anggaran 

tabungan 

3. Paham kredit & 

asuransi  

4. Investasi  

Interval 

 

20-22 

 

 

23-27 

 

28-31 

 

32-37 

Keputusan 

Investasi 

Keputusan 

investasi 

merupakan 

kebijakan 

keputusan yang 

diambil oleh 

seseorang untuk 

menanamkan 

modalnya untuk 

mendapatkan 

keuntungan 

dimasa depan. 

1. Merasa aman 

ketika 

menginvestasikan 

uang dipasar modal 

2. Mencari dan 

memperbaharui 

informasi tentang 

saham yang 

diinginkan. 

3. Memperbaharui 

pengetahuan 

tentang analisis 

investasi 

Interval  

 

38-40 

 

 

 

 

 

41-43 

 

 

 

 

44-46 

 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1  Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, 

benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-
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peristiwa sebagai sumber data yangmemiliki karaktersitik tertentu di dalam suatu 

penelitian (Margono, 2004). Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa yang 

berada di Perguruan Tinggi Negeri di Kota Bandung dengan jumlah populasi lebih 

dari 1000 mahasiswa. 

3.4.2  Sampel 

 Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan 

menggunakan teknik pengambilan sampling  (Husain dan Purnomo, 2006). Di sini 

sampel harus benar-benar bisa mencerminkan keadaan populasi, artinya 

kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan 

kesimpulan atas populasi (Hardani, et al:362).  

 Pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan non - 

probability dengan teknik accidental sampling / incidental sampling.  

Accidental sampling yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan 

kebetulan, yang dimana siapa saja secara kebetulan bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel, jika dirasa orang yang kebetulan 

ditemui itu sesuai sebagai sumber data. Dalam penggunaan sampling 

aksidental, pengambilan sampel tidak di terapkan lebih dahulu melainkan 

peneliti langsung mengumpulkan data dari sampling yang suda di temukan 

(Sugiyono, 2012).  

 Jika melihat dari uraian diatas jumlah populasi tidak dapat diketahui secara 

jelas, oleh karenanya untuk penentuan jumlah sampel yang di gunakan dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan rumus dari Rao Purba (1996) dalam Normalasari 

et al., (2022) yaitu : 

𝑛 =  
𝑧2

4 (𝑀𝑜𝑒)2
 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

Z = Tingkat distribusi normal pada tarif signifikan 5% = 1,96 

Moe = Margin of error atau tingkat kesalahan maksimal yang dapat dikorelasi, 

untuk margin of error pada penelitia ini yaitu 8% atau 0,08 
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 Dari tingkat keyakinan (Z) sebesar = 1,96 dengan margin of error sebesar 

8% maka jumlah sampel dapat ditentukan sebagai berikut : 

𝑛 =  
1,962

4 (0,08)2
 

𝑛 =  
3,8416

0,0256
 

𝑛 = 150 

 Jika dilihat dari perhitungan diatas diperoleh hasil sebesar 150, sehingga 

jumlah sampel penelitian ini adalah 150 orang responden, dan berdasarkan 

beberapa penelitian terdahulu seperti pada Hassan Alaaraj dan Ahmed Bakri (2020) 

dan Citra Khairiyati & Astrie Krisnawati (2019), jumlah sampel ini mampu 

merepresentasikan populasi pada penelitian ini karena hasil penelitiannya yang 

masih relevan. 

3.5 Instrumen Penelitian  

3.5.1  Jenis Data  

 Data yang dihasilkan oleh peneliti merupakan hasil akhir dari proses 

pengolahan selama berlangsungnya penelitian. Data pada dasarnya berawal dari 

bahan mentah yang disebut data mentah. Jenis data yang digunakan dalam proses 

penelitian ini menggunakan data primer karena penelitian ini diperoleh secara 

langsung dari sumber asli berdasarkan perolehan jawaban dari penelitian. Menurut 

Suharyadi & Purwanto (2009) Data primer merupakan sumber data yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli, yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab 

pertanyaan penelitian.  Data primer pada yang di gunakan pada penelitian ini yaitu 

mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Kota Bandung. 

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

kuisioner. Kuisioner merupakan sebuah teknik dalam penelitian yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 
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penyataan kepada responde untuk dijawab Sugiyono (2015) dalam (Handida & 

Sholeh, 2019). Selain itu juga dengan menggunakan teknik kuisioner cocok untuk 

jumlah responden yang cukup besar serta tersebar di beberapa wilayah. Untuk 

pembuatan kuisioner pada penelitian ini peneliti menggunakan skala likert.  

Skala likert digunakan dalam mengukur pendapat, sikap maupun persepsi 

seseorang mengenai fenomena social. Dengan menggunakan skala ini 

variabel yang akan diukur di jabarkan menjadi indikator variabel, 

selanjutnya indikator tersebut dijadikan sebagai titik untuk menyusun unit-

unit dalam istrumen yang berupa pertanyaan maupun pernyataan 

(Sugiyono, 2017, hlm 158). 

 Jawaban mengenai setiap unit-unit instrument dengan menggunakan skala 

likert mempunyai bentuk seperti positif, sangat positif bahkan negatif hingga sangat 

negatif, selain itu juga dapat berupa skor, dan berupa kata-kata seperti pada tabel 

Jawaban dan Skor Skala Likert. 

Tabel 3. 2  

Jawaban dan Skor Skala Likert 

Keterangan Nilai/Skor 

Sangat setuju / Selalu/ Sangat Paham 5 

Setuju / Sering / Paham 4 

Kurang Setuju / Kadang – kadang / Cukup Paham  3 

Tidak Setuju / Jarang / Kurang Paham 2 

Sangat Tidak Setuju / Tidak Pernah / Tidak Paham 1 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode SEM-PLS. Proses 

analisa struktural menggunakan software WarpPLS 7.0. Secara umum Partial Least 

Square (PLS) sangat sesuai untuk memprediksi aplikasi dan membangun teori, 

menganalisis sampel yang berukuran kecil, dan menguji keseluruhan fit model 
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(goodness of fit) dengan baik (Mahfud dan Ratmono, 2013). Selain itu, PLS juga 

memiliki kelebihan dibanding regresi pada umumnya karena dapat menguji 

beberapa variabel sekaligus. 

 PLS merupakan metode Structural Equation Model (SEM) berbasis 

komponen yang bertujuan prediksi. WarpPLS 7.0 digunakan karena memiliki 

beberapa kelebihan antara lain mampu menguji hubungan variabel pemoderasi 

yang bersifat langsung (Mahfud dan Ratmono, 2013). Oleh karena itu software ini 

sangat sesuai dengan model penelitian yang dibangun dalam penelitian ini. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu analisis 

deskriptif, pengujian outer model, pengujian inner model, dan pengujian hipotesis. 

 Structural Equation Model atau model persamaan structural terdiri atas 

persamaan pengukuran dan persamaan struktural. SEM menggambarkan hubungan 

antara peubah laten (dimana peubah yang tidak dapat diukur secara langsung) 

dengan peubah manifesnya. Berdasarkan operasional variabel diatas jika 

divisualisasikan dalam bentuk gambar adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 1  

Diagram Alur Operasional Variabel Warp PLS 
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3.6.1 Pengujian Outer Model 

 Instrumen penelitian harus memiliki kualitas yang sudah distandarkan dan 

sudah sesuai dengan kriteria teknik pengujian validitas dan reliabilitas. Pengujian 

validitas dan reliabilitas instrumen merupakan pengujian suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat keandalan suatu alat ukur. Guna mengetahui seberapa besar 

suatu alat ukur dapat dipercaya yang konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Yang 

bertujuan untuk mengetahui data-data mana saja yang valid atau tidak valid. Alat 

ukut yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Adapun nantinya 

data yang valid dan data yang reliabel akan digunakan sebagai data penelitian. 

3.6.1.1 Pengujian Validitas 

 Validitas pengukuran terdiri atas validitas konvergen dan validitas 

diskriminan. Validitas konvergen ditentukan menggunakan parameter loading 

factor dan nilai AVE (Average Variance Extracted). Terdapat dua kriteria untuk 

menilai apakah outer model (model pengukuran) memenuhi syarat validitas 

konvergen untuk konstruk reflektif, yaitu (1) loading harus di atas 0,7 dan (2) nilai 

p signifikan (<0,05) (Mahfud dan Ratmono, 2013). Validitas diskriminan 

ditentukan dengan melihat cross loading dari setiap variabel dan dikategorikan 

memiliki validitas diskriminan apabila memiliki nilai cross loading mencapai 0,7 

(Mahfud dan Ratmono, 2013). 

1. Validitas Konvergen  

Validitas konvergen merupakan korelasi antara skor indikator dengan skor 

konstruknya. Model PLS-SEM memenuhi convergent validity dapat dikatakan 

valid apabila outer loading >0,4 dan nilai AVE >0,5 (Mahfud dan Ratmono, 

2013). Berikut merupakan hasil korelasi antar indikator dengan konstruknya 

menunjukkan nilai outer loading >0,5.  

2. Validitas Diskriminan  

Pada validitas diskriminan digunakan nilai cross loading. Suatu indikator 

dikatakan diskriminan apabila nilai cross loading indikator terhadap 
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variabelnya adalah terbesar dibandingkan terhadap variabel lainnya. Validitas 

diskriminan yaitu nilai cross loading > 0,7 (Mahfud dan Ratmono, 2013). 

3.6.1.2 Pengujian Reliabilitas 

 Composite Reliability menguji nilai reliabilitas indikator-indikator pada 

suatu variabel. Suatu variabel dikatakan memenuhi composite reliability apabila 

memiliki nilai composite reliability >0,7. 

 Nilai Cronbach’s Alpha yang disarankan adalah di atas 0,7 (Mahfud dan 

Ratmono, 2013). Diketahui seluruh nilai Cronbach’s Alpha > 0,7, yang berarti telah 

memenuhi syarat reliabilitas berdasarkan Cronbach’s Alpha. 

3.6.2 Analisis Deksriptif 

 Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi (Sugiyono, 2017, hlm 232). Dalam penelitian ini analisis deskriptif 

dilakukan untuk memberikan gambaran Financial Self Efficacy, Financial Literacy 

Mahasiswa dan Pengambilan Keputusan Investasi mahasiswa Perguruan Tinggi di 

Kota Bandung. Pembagian kategori dapat dilihat pada tabel 3.3. 

Financial self efficacy seseorang dikelompokkan dalam 3 kategori: 

 

Tabel 3. 3  

Kategori Financial Self Efficacy 

Skor Kategori 

<65 Rendah 

65-79 Cukup 

>79 Tinggi 

 Sumber : Chen dan Volpe, 1998 dalam (Herawati et al., 2018) 

 Selanjutnya, Pengkategorian Financial Literacy mengacu pada empat 

bagian yang dinyatakan oleh OJK pada tahun 2013, yaitu not literate, less literate, 

sufficient literate, dan well literate. Rentang nilai antar kategori dibagi sama rata 
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antara satu dengan lainnya. Pembagian kategori tingkat literasi keuangan dapat 

dilihat pada tabel 3.4. 

Tabel 3. 4  

Kategori Financial Literacy 

Skor Kategori 

0-24 Not Literate 

25-49 Less Literate 

50-74 Sufficient Literate 

75-100 Well Literate 

 Sumber: OJK, 2013 

 Untuk variabel keputusan investasi menggunakan kategori sebagai berikut: 

Tabel 3. 5  

Kategori Penliaian Jawaban 

Ketegori Persentase 

Sangat Buruk atau Sangat rendah 0-20 

Buruk atau Rendah 21-40 

Cukup atau Sedang 41-60 

Baik atau tinggi 61-80 

Sangat Baik atau sangat tinggi 81-100 

 Sumber: Rukajat (2018) 

3.6.3 Pengujian Inner Model 

 Pengujian model structural atau inner model dilakukan untuk menguji 

hipotesis antara variabel laten yang satu dengan variabel yang lain (Mahfud dan 

Ratmono, 2013). 
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a. Uji Kecocokan Model  

Uji Kecocokan Model memiliki ketentuan model fit indices and pvalues yang 

menampilkan 3 indikator fit yaitu average path coefficient (APC), average R-

squared (ARS), dan average variance inflation factor (AVIF) harus terpenuhi 

yaitu nilai p-value untuk APC dan ARS harus lebih kecil dari 0,05 atau berarti 

signifikan. Selain itu, AVIF sebagai indikator  

b. Nilai R2  

Nilai R2 dilakukan untuk mengukur tingkat variansi perubahan variabel 

independen terhadap variabel dependen. Multikolinearitas harus lebih kecil dari 

5. 

3.6.4 Pengujian Hipotesis 

 Penelitian atau hipotesis merupakan hasil korelasi antara konstruk diukur 

dengan melihat nilai path coefficients dan tingkat signifikansinya yang kemudian 

dibandingkan dengan hipotesis yang terdapat pada penelitian ini. Adapun tingkat 

signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5%. Berikut ini 

merupakan hipotesis yang dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran dugaan 

penelitian yang terdiri dari 3 (tiga) hipotesis, yaitu: 

a Hipotesis Pertama 

H0: Financial Self-Efficacy berpengaruh signifikan terhadap pengambilan 

 keputusan investasi pada aplikasi investasi online 

H1: Financial Self-Efficacy berpengaruh signifikan terhadap pengambilan 

 keputusan investasi pada aplikasi investasi online 

b Hipotesis Kedua 

H0: Financial Literacy tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan 

 keputusan investasi pada aplikasi investasi online 

H1: Financial Literacy berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan 

 investasi pada aplikasi investasi online


