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BAB 3  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat kuantitatif 

dengan metode deskriptif. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji 

hipotesis yang telah dibuat serta mengetahui pengaruh antara variabel independen 

yaitu literasi keuangan dan sikap risiko terhadap variabel dependen perilaku 

investor dengan motif menabung sebagai variabel mediasi. Berdasarkan hal 

tersebut, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 

3.1.  

 

Gambar 3. 1  

Kerangka Konseptual Penelitian 

3.2 Identifikasi Variabel 

Penelitian ini terdiri dari beberapa variabel, antara lain: 

1. Variabel independen adalah literasi keuangan dan sikap risiko.  

2. Variabel dependen adalah perilaku investor dalam mengambil keputusan 

investasi.  

3. Variabel mediasi adalah motif menabung yang dimiliki oleh setiap investor.  
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3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

Pada penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan 

membagikan kuesioner yang berisi pertanyaan terkait literasi keuangan, sikap 

risiko, motif menabung dan perilaku investor. 

3.3.1 Literasi Keuangan 

Literasi keuangan didefinisikan sebagai kemampuan untuk membuat 

keputusan keuangan berdasarkan informasi yang cukup terkait konsep dan 

instrumen keuangan (Agarwal et al., 2011). Literasi keuangan yang kurang 

memadai menyebabkan pengambilan keputusan keuangan dalam rumah tangga 

menjadi kurang efektif (Jonsson et al., 2017).  

Pengukuran variabel literasi keuangan bersumber dari Jonsson et al. (2017) 

yang terdiri atas tiga bagian. Bagian pertama terkait pengetahuan keuangan teknis 

yang terdiri atas delapan pertanyaan yang diukur menggunakan pengukuran skala 

Likert, sedangkan enam pertanyaan selanjutnya merupakan pertanyaan multiple 

choice. Bagian kedua terkait pengetahuan reksa dana yang terdiri dari enam 

pertanyaan yang diukur menggunaka pengukuran skala Likert. Kemudian pada 

bagian ketiga yang berkaitan dengan pengetahuan pasar yang terdiri atas dua 

pertanyaan yaitu, satu pertanyaan multiple choice, kemudian satu pertanyaan 

lainnya menggunakan pengukuran skala Likert. Pengukuran skala Likert pada 

penelitian ini terdiri atas tujuh indikator tingkatan mulai dari “Sangat tidak setuju 

sekali” sampai “Sangat setuju sekali”. 

3.3.2 Sikap Risiko 

Sikap (attitude) merupakan kecenderungan individu untuk melakukan 

tindakan atau bertingkah laku (Mulyatiningsih, 2004). Risiko dikaitkan dengan 

kondisi yang tidak pasti dan berhubungan dengan hasil yang akan diperoleh di masa 

depan (Clearly & Malleret, 2008). Maka, sikap risiko merupakan kecenderungan 

individu dalam melakukan tindakan pada kondisi yang tidak pasti akan hasil yang 

diperoleh di masa depan.  
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Pengukuran variabel sikap risiko bersumber dari Jonsson et al. (2017) yang 

terdiri atas lima butir pertanyaan. Pada bagian ini terdapat satu pertanyaan yang 

menggunakan skala pengukuran skala Likert dengan tujuh indikator mulai dari 

“Sangat tidak setuju sekali” sampai “Sangat setuju sekali”. Pertanyaan kedua 

dengan dua pilihan jawaban yaitu ya atau tidak. Serta tiga pertanyaan terakhir 

berupa porsentase kepemilikan investasi.  

3.3.3 Motif Menabung 

Menabung merupakan kegiatan menyisihkan sebagian penghasilan untuk 

diinvestasikan (Mahadana, 2012). Individu menghemat sebagian dari pendapatan 

mereka untuk memenuhi kebutuhannya ketika tidak lagi mendapatkan penghasilan 

(Modigliani & Brumberg, 1954). John Maynard Keynes pada Theory Liquidity 

Preference menyatakan bahwa alasan individu memegang uang karena adanya tiga 

motif di balik permintaan uang yaitu, motif transaksi, motif berjaga-jaga dan motif 

spekulasi (Beckhart & Keynes, 1936). 

Pengukuran variabel motif menabung bersumber dari Jonsson et al. (2017) yang 

terdiri atas tiga butir pertanyaan. Setiap pertanyaan pada bagian ini menggunakan 

skala pengukuran skala Likert dengan tujuh indikator mulai dari “Sangat tidak 

setuju sekali” sampai “Sangat setuju sekali”.  

3.3.4 Perilaku Investor 

Perilaku merupakan suatu aksi dan reasi individu terhadap lingkungannya 

(Manuntung, 2018). Perilaku investor dipengaruhi oleh empat variabel psikologis 

yaitu persepsi, sikap, niat atau intention, dan pembelajaran. Empat variabel tersebut 

mempengaruhi perilaku investor dalam mengambil keputusan investasi untuk 

membeli atau menjual sahamnya secara terintegrasi. Investor berperilaku sesuai 

dengan persepsi dan sikap yang diyakini untuk selanjutnya membentuk motif dan 

identitas masing-masing (Ady, 2015).  

Pengukuran variabel perilaku investor terdiri atas tujuh butir pertanyaan 

(Al-Hilu et al., 2017). Setiap pertanyaan pada bagian ini menggunakan skala 
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pengukuran skala Likert dengan tujuh indikator yang memiliki gradasi (tingkatan) 

dari “sangat tidak setuju” sampai “sangat setuju”.  

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer. Data primer 

pada penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang dibagikan oleh peneliti kepada 

para investor yang telah memiliki pengalaman berinvestasi di pasar modal. 

3.5 Populasi dan Sampel 

Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah para investor yang telah 

memiliki pengalaman berinvestasi di pasar modal yang tergabung dalam forum 

investor di sosial media seperti Instagram, Twitter, dan Telegram. Dengan adanya 

pengalaman diharapkan dapat memberikan jawaban yang valid atas pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan. Selain itu, investor cenderung memiliki perilaku yang 

berbeda-beda sesuai dengan situasi yang sedang terjadi. 

Penelitian ini memilih menggunakan teknik purposive sampling yang mana 

menetapkan kriteria tertentu untuk memperoleh sampel yang representatif dan 

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Sampel dalam penelitian ini 

yaitu warga negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun dan sedang 

melakukan aktivitas investasi di pasar modal. Peneliti menggunakan rumus sebagai 

berikut untuk menentukan jumlah sampel:  

𝑞 = 1	 − 𝑝 

 

𝑛 =
	𝑧)
*
	𝛼	 ∙ 	𝑝	 ∙ 	𝑞

𝑑*  

Keterangan: 

n = ukuran sampel 

p = proporsi investor di populasi, jika tidak diketahui maka nilainya 0,5 
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q = proporsi bukan investor 

𝑧.
/
	𝛼 = harga pada kurva normal 

d = limit error atau presisi absolut 

Maka : 

𝑛 = 	(),23)/	∙	5,6	∙	5,6
(5,))/

 = 96 

Sehingga jumlah sampel minimal sebesar 96 responden.  

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Statistik Deskriptif Responden 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara 

menyebarkan kuisioner kepada investor. Karakteristik pribadi responden dalam 

kuisioner yaitu jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Responden dalam penelitian ini 

adalah para investor pasar modal di Indonesia. 

3.6.2 Model Analisis Data 

3.6.2.1 Partial Least Square 

Pada penelitian ini menggunakan model kausalitas atau hubungan pengaruh 

antar variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan 

menggunakan software WarpPLS versi 6.0. PLS (Partial Least Square) merupakan 

analisis persamaan struktural atau Structural Equation Model (SEM) berbasis 

varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran 

sekaligus model struktural.  

Pertimbangan dalam menggunakan Model PLS, antara lain: model yang 

digunakan adalah hubungan kausalitas antara variabel independen dan dependen 

apabila salah satu variabel atau keduanya memiliki satu atau lebih indikator dan 

benar-benar mengukur variabel bukan indikator, serta model yang dibangun 

terdapat hubungan kausalitas berjenjang yang ditandai dengan adanya variabel 

intervening (mediasi) yang menjadi variabel penghubung antara variabel 
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independen dengan variabel dependen. Selain itu, SEM-PLS dipilih karena tidak 

mengharuskan menggunakan data yang besar, tidak mengharuskan menggunakan 

asumsi normalitas, memungkinkan untuk menguji model penelitian yang sangat 

kompleks dengan banyak variabel laten dan indikator, prediction-oriented analysis, 

serta mampu menganalisis masalah multikolinearitas (Gefen et al., 2011; Kock, 

2015; Rigdon, 2012, 2014). 

3.6.2.2 Pengukuran Outer Model 

Uji outer model (measurement model), digunakan untuk mengukur 

indikator reflektif dan formatif. Penelitian ini hanya memakai indikator yang 

bersifat reflektif. Indikator reflektif didasarkan pada faktor loading. Faktor loading 

> 0,70 sangat direkomendasikan, namun demikian nilai outer loading factor > 0,50 

dianggap cukup (Solimun et al., 2017).  

Tujuan dilakukan uji validitas adalah untuk mengetahui kemampuan 

instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur (Cooper & Schindler, 

2006). Validitas variabel diuji dengan nilai Average variances extracted (AVE). 

Jika nilai AVE > 0,5, maka variabel pada penelitian dinyatakan sudah valid.  

Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsistensi alat ukur 

dalam mengukur konsistensi responden dalam menjawab setiap item pernyataan 

dalam kuesioner atau instrumen penelitian. Reliabilitas variabel diukur dengan 

menggunakan nilai composite reliability coefficients. Jika nilai composite 

reliability coefficients > 0,7, maka variabel sudah dinyatakan reliabel.   

3.6.2.3 Pengukuran Inner Model 

Pengujian dan pengukuran yang telah dijelaskan merupakan bentuk dari 

pengukuran outer model. Setelah pengukuran outer model selesai dilakukan, maka 

dilakukan pengukuran inner model. Tujuan dilakukannya pengukuran inner model 

yakni untuk mengetahui tingkat pengaruh hubungan antar variabel, serta tingkat 

pengaruh hubungan keseluruhan variabel dalam sistem yang dibangun. Pengukuran 

inner model untuk menguji hubungan antar variabel dalam penelitian digunakan 

nilai adjusted R2. Berdasarkan adjusted R2 suatu model dapat diklasifikasikan 
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menjadi kuat (≤ 0,70), menengah (≤ 0,45) dan lemah (≤ 0,25). Sedangkan, 

hubungan antar variabel dalam sistem yang dibangun pada penelitian dihitung 

dengan menggunakan nilai predictive relevance (Q2) yang bertujuan untuk menilai 

validitas prediktif pada variabel independen. Validitas prediktif dari suatu variabel 

independen dikatakan baik apabila memiliki (Q2) yang lebih besar dari nol. 

3.6.3 Uji  Hipotesis 

Untuk melakukan pengujian hipotesis pada penelitian ini, dilakukan dalam 

dua tahap. Tahap pengujian pertama yaitu untuk meguji pengaruh langsung antar 

variabel. Jika hubungan antara kedua variabel terbukti signifikan, maka dapat 

dilakukan tahap pengujian yang kedua yaitu untuk menguji pengaruh tidak 

langsung antar variabel dengan memasukkan variabel mediasi 

Untuk menguji pengaruh tidak langsung melalui variabel mediasi, 

dilakukan dengan melakukan estimasi indirect effect secara simultan dengan 

triangle PLS SEM Model dengan melakukan perhitungan Variance Accounted For 

(VAF) dengan rumus sebagai berikut : 

𝑉𝐴𝐹 =
pengaruh	tidak	langsung	(𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡	𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡)

pengaruh	total	(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡)  

Pengambilan simpulan tentang mediasi yaitu jika nilai VAF > dari 80%, 

maka menunjukkan variabel mediasi sebagai mediasi penuh. Jika VAF bernilai 

antara 20%-80%, maka dapat dikategorikan sebagai mediasi parsial. Tetapi jika 

VAF < dari 20% maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada efek mediasi (Hair et 

al., 2010).  
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