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ABSTRAK 

 

 

Amalia, Husna Fitri, 2019. Pengaruh Return dan Risiko terhadap Minat 

Investasi Mahasiswa di Galeri Investasi Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi 

Syariah, IAIN Ponorogo. Pembimbing Mansur Aziz, Lc., M.S.I. 

Kata Kunci: Return, Risiko, Minat Investasi 

Galeri Investasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 

merupakan laboratorium pasar modal sebagai sarana tempat praktik, media 

komunikasi, diskusi serta meningkatkan literasi di bidang pasar modal 

khususnya tentang saham bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

(FEBI). Dalam hal ini mahasiswa FEBI sebelumnya telah dibekali pengetahuan 

tentang investasi. Dan dengan adanya Galeri Investasi tersebut mahasiswa FEBI 

diharapkan untuk ikut berkontribusi dengan bergabung sebagai investor di Galeri 

Investasi. Namun dalam realitanya minat investasi mahasiswa FEBI masih 

tergolong rendah. Faktor apakah yang mempengaruhi minat investasi mahasiswa 

FEBI tergolong rendah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah return 

berpengaruh terhadap minat investasi mahasiswa di Galeri Investasi Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo?, 2. Apakah risiko berpengaruh terhadap minat 

investasi mahasiswa Fakultas di Galeri Investasi Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo?, 3. Apakah return dan risiko berpengaruh secara simultan terhadap 

minat investasi mahasiswa di Galeri Investasi Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo ? 

Adapun jenis penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan menggunakan kuesioner. Objek penelitian 

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo sebanyak 95 responden yang diperoleh dengan proportionate 

stratified random sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

regresi linier berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Secara parsial variabel 

persepsi return tidak berpengaruh terhadap minat investasi dengan nilai thitung 

1,530 < dari ttabel 1,986 dan signifikansi sebesar 0,129 > 0,05. 2) Secara parsial 

variabel persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap minat investasi dengan 

nilai thitung sebesar 4,670 > dari ttabel 1,986 dan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 

3) Secara simultan variabel persepsi return dan persepsi risiko berpengaruh 

signifikan terhadap minat investasi dengan nilai Fhitung 23,563 > dari Ftabel 3,10 

dan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi dan teknologi yang sangat pesat mampu 

memberikan kemudahan khususnya dalam dunia bisnis. Hal ini terlihat dari 

adanya berbagai instansi yang berdiri guna memanfaatkan fasilitas teknologi 

yang ada. Selain itu, perkembangan bisnis saat ini berdampak pada 

meningkatnya daya saing perusahaan sehingga setiap perusahan dituntut untuk 

mengembangkan strateginya yaitu dengan bergabung di pasar modal. 

Hadirnya pasar modal memiliki peranan penting bagi para investor, baik 

investor individu maupun badan usaha karena menghubungkan pihak yang 

membutuhkan dana tambahan dengan pihak yang memiliki kelebihan dana 

untuk diinvestasikan, sehingga para pengusaha memperoleh dana tambahan 

untuk perluasan usaha.
1
 

Perkembangan teknologi saat ini juga memberikan fasilitas kepada para 

investor untuk bebas memilih cara berinvestasi. Informasi mengenai jenis dan 

cara berinvestasi tersedia melalui media internet. Investasi adalah penempatan 

sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan 

dimasa yang akan datang.
2
Islam membolehkan setiap manusia mengusahakan 

harta sebanyak ia mampu mengembangkan dan memanfaatkannya sepanjang 

                                                           
1
 Halimatus Sakdiyah, Abdul Wahid Mahsuni dan M. Cholid Mawardi, “Pengaruh Minat 

dan Perilaku Investor Terhadap Pilihan Keputusan Pada Investasi Berisiko”, E-JRA, 01 (Agustus, 

2018), 102. 
2
 Abdul Halim, Analisis Investasi (Jakarta: Salemba Empat, 2005), 4. 



 

 

tidak melanggar ketentuan agama. Oleh karena itu, investasi dibolehkan dalam 

islam karena merupakan salah satu ajaran dari konsep islam yang memenuhi 

proses tadrij dan trichotomy pengetahuan yang mempunyai peran penting 

dalam perekonomian saat ini.
3
 

Calon investor perlu untuk mendalami pengetahuan tentang pasar modal 

agar ketika hendak memutuskan untuk terjun dalam dunia investasi mereka 

tidak akan kaget dengan berbagai risiko yang akan mereka hadapi. Bicara 

mengenai minat investasi dapat dijelaskan bahwa, minat investasi adalah 

keinginan dan daya gerak yang mendorong seseorang untuk berinvestasi.
4
 Dan 

salah satu yang mendorong atau menjadi pertimbangan seseorang untuk 

berinvestasi adalah keuntungan (return).
5
 Sebagaimana dalam  teori return 

dapat dijelaskan bahwa, return adalah keuntungan yang diperoleh individu, 

perusahaan atau institusi dari hasil kebijakan investasi yang telah dilakukan.
6
 

Return memiliki peranan penting dalam investasi karena tujuan utama 

seseorang berinvestasi adalah mencari keuntungan yang setinggi-tingginya. 

Dalam sebuah  teori disebutkan bahwa return memiliki hubungan 

berbanding lurus dengan risiko.  Risiko adalah kemungkinan akan sebuah hasil 

yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan.
7
 Sebagaimana dijelaskan 

bahwa semakin tinggi risiko suatu sekuritas, maka semakin tinggi keuntungna 

                                                           
3
 Ibid., 9. 

4
 Nur Aisyah Azizah, “Pengaruh Marketing Mix  dan Kemampuan Finansial Terhadap 

Minat Investasi Reksadana Syariah”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 25. 
5
 Henry Faisal Noor, Investasi Keuangan Bisnis dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat, 

(Jakarta: PT. Indeks, 2008), 4. 
6
 Irham Fahmi, Manajemen Investasi: Teori dan Soal Jawab, (Jakarta: Salemba Empat, 

2015), 208. 
7
 Mamduh M. Hanafi, Manajemen Risiko (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 1. 



 

 

yang harus ditawarkan kepada investor.  Oleh karena itu ketika seorang investor 

hendak memutuskan untuk berinvestasi di pasar modal mereka tidak akan keget 

akan sebuah risiko yang mereka hadapi dan return yang akan meraka terima.  

Galeri Investasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 

merupakan laboratorium pasar modal sebagai sarana tempat praktik, media 

komunikasi, diskusi serta meningkatkan literasi di bidang pasar modal 

khususnya tentang saham bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

(FEBI). Dalam hal ini mahasiswa FEBI sebelumnya telah dibekali pengetahuan 

tentang investasi. Dan dengan adanya Galeri Investasi tersebut mahasiswa FEBI 

diharapkan untuk ikut berkontribusi dengan bergabung sebagai investor. Namun 

dalam realitanya minat investasi mahasiswa FEBI masih tergolong rendah.  

Hal ini didukung dengan minimnya jumlah investor yang bergabung di 

pasar modal berjumlah 190 mahasiswa selama satu tahun terakhir, jumlah ini 

tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa aktif (1898) yang ada di FEBI. 

Tabel 1.1 

Jumlah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Tahun 2015-2018 

Jurusan Tahun Angkatan Jumlah Mahasiswa 

Ekonomi 

Syariah 

2015 133 

2016 195 

2017 267 



 

 

2018 341 

Perbankan 

Syariah 

2015 167 

2016 212 

2017 247 

2018 238 

Manajemen 

Zakat dan 

Wakaf 

2016 35 

2017 34 

2018 29 

Jumlah 1898 

Sumber: Data Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN)   Ponorogo, 2019 

Data yang diperoleh dari praresearch yang dilakukan oleh peneliti 

kepada 12 mahasiwa FEBI yang sudah ikut bergabung dalam pasar modal, 

bahwa responden memaparkan alasan mereka tertarik untuk berinvestasi di 

pasar modal dan hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk memulai investasi 

yaitu karena investasi di pasar modal sangat menjanjikan dibanding instrument 

lainnya, dengan berinvestasi dapat menghasilkan uang dan keuntungan.
8
 

Sedangkan data yang diperoleh dari praresearch yang dilakukan peneliti 

kepada 18 mahasiswa yang belum tergabung dalam pasar modal memaparkan 

                                                           
8
 Mahasiswa FEBI, Wawancara, 6 Mei 2019. 



 

 

alasan mereka tidak tertarik berinvestasi di pasar modal karena, keuntungan 

yang ditawarkan masih abu-abu/belum jelas, takut akan risiko rugi, tidak 

paham tentang investasi, kurang informasi, kurannya pelatihan tentang 

investasi di pasar modal bagi mahasiswa, tentang kejelasan halal/haram konsep 

saham dan modal yang diperlukan dalam investasi besar.
9
 

Berdasarkan pemaparan data di atas dapat diketahui bahwa fenomena 

utama yang terjadi di kalangan mahasiswa FEBI yaitu pandangan akan 

keuntungan yang dihasilkan ketika berinvestasi masih belum jelas. Hal ini 

dikarenakan kurangnya pengetahuan lebih mendalam mahasiswa FEBI terkait 

investasi dalam pasar modal. Selain itu, mereka juga takut akan sebuah  risiko 

atau kerugian yang terjadi ketika mereka menanamkan dananya pada pasat 

modal. Karena dalam sebuah investasi rentan terhadap kerugian, jatuhnya 

harga saham yang membuat investor trauma dan cenderung enggan untuk 

berinvestasi. Oleh karena itu, mahasiswa FEBI yang mana merupakan calon 

investor diharapkan mempunyai minat yang sangat besar untuk mengenal pasar 

modal karena sebagai mahasiswa juga mempunyai peran untuk membangun 

tatanan perekonomi Negara. 

Penelitian terkait minat investasi sudah banyak dilakukan baik dengan 

objek yang berbeda maupun yang sama. Penelitain yang dilakukan oleh  

(Sulistiowati, 2017) menyatakan bahwa tingkat return yang tinggi akan dalam 

sebuah investasi akan mampu mempengaruhi minat seseorang untuk 

berinvestasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Trisnatio, 

                                                           
9
 Mahasiswa FEBI, Wawancara, 6 Mei 2019.  



 

 

2017) yang menyatakan bahwa Return berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat investasi mahasiswa. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh 

(Malik, 2017) yang menyatakan bahwa semakin besar risiko suatu investasi 

maka semakin kecil minat seseorang untuk berinvestasi, dan sebaliknya. Jadi, 

tingkat risiko suatu investasi sangat berpengaruh terhadap minat investor untuk 

memutuskan apakan akan berinvestasi atau tidak. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti hal tersebut dengan mengambil topik “Pengaruh Return dan Risiko 

terhadap Minat Investasi Mahasiswa di Galeri Investasi Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo” 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah return berpengaruh terhadap minat investasi mahasiswa di Galeri 

Investasi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo? 

2. Apakah risiko berpengaruh terhadap minat investasi mahasiswa Fakultas di 

Galeri Investasi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo? 

3. Apakah return dan risiko berpengaruh secara simultan terhadap minat 

investasi mahasiswa di Galeri Investasi Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui return berpengaruh terhadap minat investasi mahasiswa 

di Galeri Investasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Ponorogo. 



 

 

2. Untuk mengetahui risiko berpengaruh terhadap minat investasi mahasiswa 

di Galeri Investasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui return dan risiko berpengaruh secara simultan terhadap 

minat investasi mahasiswa di Galeri Investasi Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

beberapa pihak seperti: 

1. Bagi Peneliti 

Memberikan alternatif penelitian lain dibidang ekonomi yang 

khususnya berkaitan dengan return dan risiko yang berpengaruh pada minat 

untuk berinvestasi. Penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat bagi 

mahasiswa lain maupun seluruh kalangan yang membutuhkan referensi 

pada bidang penelitian ini. 

2. Bagi Institusi  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengelola 

bidang usaha untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya 

mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan yang diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

 

 



 

 

3. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bacaan yang 

menambah wawasan dan informasi serta dapat menambah koleksi 

dokumentasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. 

E. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab II Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir dan Hipotesis 

Bab ini berisikan teori yang diambil dari beberapa kutipan buku, 

yang berupa pengertian dan definisi, penelitian terdahulu, kerangka 

penelitian dan hipotesis. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini menjelaskan rancangan penelitian; variabel penelitian dan 

definisi operasional; populasi dan sampel; jenis dan sumber data; 

metode pengumpulan data dan metode pengolahan serta analisis 

data. 

Bab VI Hasil Dan Pembahasan 

Bagian ini berisi hasil pengujian instrument, deskripsi, hipotesis dan 

pembahasan. 

 



 

 

Bab V  Penutup 

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian 

beserta saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR 

DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Investasi 

a. Pengertian  

Kata investasi merupakan kata adobsi dari bahasa Inggris, yaitu 

Investment. Kata invest sebagai kata dasar dari investment yang secara 

bahasa memiliki arti menanam.
10

Dalam bahasa Arab, ististmar, berarti 

investasi, berasal dari kata ististmar yang artinya menjadikan berbuah 

(berkembang) dan bertambah jumlahnya. Ististmar artinya menjadikan 

harta berubah (berkembang) dan bertambah jumlahnya.
11

 Dalam 

kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan kata investasi diartikan 

sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau 

proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan dalam Kamus 

Lengkap Ekonomi, investasi disefinisikan sebagai penukaran uang 

dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak 

bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu 

supaya menghasilkan pendapatan.
12

 

Menurut Antonio,  

                                                           
10

 Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah (Jakarta: 

Kencana, 2014), 7. 
11

Indah Yuliana, Investasi Produk Keuangan Syariah (Malang: UIN MALIKI Press, 2010), 

2. 
12

 Huda, Investasi…, 2. 



 

 

Sedangkan pendapat lainnya menyebutkan bahwa investasi 

diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan untuk 

memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.
13

 Investasi adalah 

setiap penggunaan uang dengan maksud untuk memperoleh 

penghasilan.
14

Jadi pada dasarnya sama yaitu penanaman sejumlah 

dana pada saat ini untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. 

Investasi menurut pandangan islam dikategorikan sebagai 

kegiatan muamalah dan menurut kaca mata fiqih  muamalah itu adalah 

mubah (boleh). Semua kegiatan dalam pola hubungan antara manusia 

adalah mubah (boleh) kecuali yang jelas ada larangannya (haram). 

Investasi secara syariah merupakan salah satu ajaran dari konsep 

islam, yang dapat dibuktikan dengan konsep investasi.
15

 Sebagaimana 

dalam firman Allah SWT, yang berbunyi:
16

 

              

    

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

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

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. 

Al-Hasyr: 8) 

                                                           
13

Eduardus Tandeililin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio (Yogyakarta: BPFE, 

2001), 3. 
14

Suad Husnan, Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas (Yogyakarta: UPP 

AMP YKPN, 2005), 6. 
15

Yuliana Susilowati, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi 

Syariah Untuk Berinvestasi di Pasar Modal Syariah”, Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017), 

116. 
16

al-Qur’an, 59: 18. 



 

 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investasi secara 

umum adalah kegiatan penanaman atau pengalokasian sejumlah dana 

baik secara individu maupun badan usaha karena adanya kelebihan 

dana dengan harapan memperoleh nilai lebih atau keuntungan di masa 

mendatang. 

b. Jenis-Jenis Investasi 

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Investasi pada financial asset 

Investasi pada financial asset dilakukan pada pasar uang, 

misalnya pada sertifikat deposito, commercial paper, Surat 

Berharga Pasar Uang (SBPU), dan lainnya. Investasi juga 

dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, 

warrant, opsi dan lainnya. 

 

2) Investasi pada real asset 

Investasi pada real asset dapat dilakukan dengan pembelian asset 

produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, 

perkebunan dan lainnya.
17

 

c. Motif Investasi 

Ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi, 

antara lain adalah:
18

 

                                                           
17

Huda, Investasi…, 8. 



 

 

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang 

akan datang. 

Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak merupakan 

keinginan setiap manusia, sehingga upaya-upaya untuk mencapai 

hal tersebut di masa depan selalu akan dilakukan. 

2. Mengurangi tekanan inflasi 

Faktor inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan 

ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalkan risiko 

akibat adanya inflasi, hal demikian karena variabel inflasi dapat 

mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi dalam sebuah 

bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah mitigasi yang 

efektif. 

3. Sebagai usaha untuk menghemat pajak 

Di beberapa negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan 

yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat 

melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang 

melakukan investasi pada usaha tertentu.  

d. Tujuan Investasi 

Tujuan orang melakukan investasi pada dasarnya adalah untuk 

mengembangkan dana yang dimiliki atau mengharapkan keuntungan 

di masa depan. Secara umum tujuan investasi memang mencari 

untung tetapi bagi perusahaan tertentu kemungkinan ada tujuan utama 

                                                                                                                          
18

Ibid. 



 

 

yang lain selain untuk mencari untung. Pada umumnya tujuan 

investasi adalah sebagai berikut: 

1) Untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, 

antara lain seperti dividen, bunga, atau uang sewa dan lain-

lainnya. 

2) Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk 

kepentingan sosial. 

3) Untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain, melalui 

kepemilikan sebagai ekuitas perusahaan tersebut. 

4) Untuk mengurangi persaingan perusahaan-perusahaan yang 

sejenis 

5) Untuk menjaga antar perusahaan.
19

 

e. Pengambilan Keputusan Investasi 

Untuk mencapai tujuan investasi, investasi membutuhkan suatu 

proses dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan tersebut 

sudah mempertimbangkan eskpektasi return yang didapatkan dan juga 

risiko yang akan dihadapi. Pada dasarnya ada beberapa tahap dalam 

pengambilan keputusan investasi antara lain: 

1) Menentukan kebijakan investasi 

 Pada tahap ini, investor menentukan tujuan investasi dan 

kemampuan/kekayaannya yang dapat diinvestasikan.Dikarenakan 

ada hubungan positif antara risiko dan return, maka hal yang tepat 

                                                           
19

Noor, Investasi..., 4-6. 



 

 

bagi para investor untuk menyatakan tujuan investasinya tidak 

hanya untuk memperoleh banyak keuntungan saja, tetapi juga 

memahami bahwa ada kemungkinan risiko yang berpotensi 

menyebabkan kerugian.Jadi, tujuan investasi harus dinyatakan 

baik dalam keuntungan maupun risiko. 

2) Analisis sekuritas 

 Pada tahap ini berarti melakukan analisis sekuritas yang 

meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual atau 

beberapa kelompok sekuritas. Salah satu tujuan melakukan 

penilaian tersebut adalah untuk mengidentifikasi sekuritas yang 

salah harga (mispriced). Adapun pendapat lainnya mereka yang 

berpendapat bahwa harga sekuritas adalah wajar karena mereka 

berasumsi bahwa pasar modal efisien.Dengan demikian, 

pemilihan sekuritas bukan didasarkan atas preferensi risiko para 

investor, pola kebutuhan kas dan sebagainya. 

 

3) Pembentukan portofolio 

 Pada tahap ketiga ini adalah membentuk portofolio yang 

melibatkan identifikasi aset khusus yang mana akan 

diinvestasikan dan juga menentukan seberapa besar investasi pada 

tiap aset tersebut. Di sini masalah selektivitas, penentuan waktu, 

dan diversifikasi perlu menjadi perhatian investor. 



 

 

 Dalam investasi, investor sering melakukan diversifikasi 

dengan mengombinasikan berbagai sekuritas dalam investasi 

mereka dengan kata lain investor membentuk portofolio. 

Selektivitas juga disebut sebagai microforecasting memfokuskan 

pada peramalan pergerakan harga setiap sekuritas. Penentuan 

waktu disebut juga sebagai  microforecasting yang memfokuskan 

pada peramalan pegerakan harga saham biasa relative terhadap 

sekuritas pendapatan tetap, missal obligasi perusahaan. 

Sedangkan difersifikasi meliputi konstruksi portofolio sedemikian 

rupa sehingga meminimalkan risiko dengan memerhatikan 

batasan tertentu. 

4) Melakukan revisi portofolio 

 Pada tahapan ini, berkenaan dengan pengulangan secara 

periodik dari tiga langkah sebelumnya.Sejalan dengan waktu, 

investor mungkin mengubahtujuan investasinya yaitu membentuk 

portofolio baru yang lebih optimal. Motivasi lainnya disesuaikan 

dengan preferensi investor tentang risiko dan return itu sendiri. 

5) Evaluasi kinerja portofolio 

 Pada tahap terakhir ini, investor melakukan penilaian 

terhadap kinerja portofolio secara periodic dalam arti tidak hanya 

return yang diperhatikan tetapi juga risiko yang dihadapi. Jadi, 

diperlukan ukuran yang tepat tentang return dan risiko juga 

standar relevan. 



 

 

2. Return 

a. Pengertian 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa 

keuntungan (return) adalah laba. Sedangkan pengertian return secara 

istilah adalah keuntungan yang diperoleh individu, perusahaan atau 

institusi dari hasil kebijakan investasi yang telah dilakukan.
20

Return 

(kembalian) adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal 

atas suatu investasi yang dilakukan.
21

 Sedangkan pengertian lain, 

return adalah imbalan yang diperoleh dari investasi. Return dibedakan 

menjadi dua, pertama return yang telah terjadi (actual return) yang 

dihitung berdasarkan data historis, dan kedua return yang diharapkan 

(expected return) akan diperoleh dimasa yang akan datang. 

Pengembalian biasanya dinyatakan dalam prosentase (rate of 

return).
22

 

Menurut Tandelilin, return saham merupakan salah satu faktor 

yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan 

atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang 

dilakukannya, sehingga return menjadi salah satu faktor yang dapat 

memberi pengaruh terhadap minat seseorang dalam berinvestasi.
23 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa return 

adalah keuntungan yang diperoleh pemegang saham karena telah 

menginvestasikan dananya pada emiten/perusahaan. 

b. Jenis Return 

Adapun jenis-jenis investasi adalah sebagai berikut: 

1) Return realisasian (realized return) merupakan return yang telah 

terjadi. Return realisasi dihitung menggunakan data historis. 

Return realisasian penting karena digunakan sebagai salah satu 

pengukur kinerja dari perusahaan. Return realisasian atau return 

historis ini juga berguna sebagai dasar penentu return 

ekspektasian (expected return) dan risiko dimasa datang. 

2) Return ekspektasian (expected return) adalah return yang 

diharapkan akan diperoleh oleh investor dimasa mendatang. 

Berbeda dengan return realisasian yang sifatnya sudah terjadi, 

return ekspektasian sifatnya belum terjadi.
24

 

c. Komponen Return 

Adapun komponen dari return meliputi:
25

 

a. Capital gain (loss) merupakan keuntungan (kerugian) bagi 

investor yang diperoleh dari kelebihan harga jual atau beli di atas 

harga beli (harga jual) yang keduanya terjadi di pasar sekunder. 
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b. Yield merupakan pendapatan atau aliran kas yang diterima 

investor secara periodik misalnya berupa deviden atau bunga. 

Yield dinyatakan dari prosentase dari modal yang ditanamkan. 

d. Indikator Return 

Adapun indikator yang sudah diteliti untuk menentukan persepsi 

return meliputi:
26

 

a. Keuntungan materi, yaitu dalam bentuk simpanan atau tabungan 

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 

b. Keuntungan spiritual, yaitu diwujudkan dalam bentuk perintah 

Tuhan dan menjauhi segala laranganNya. 

c. Keuntungan batin, yaitu keuntungan yang bisa membuat orang 

lain senang. 

 

e. HubunganReturn terhadap Minat Investasi 

Pasar modal berperan besar bagi perekonomian suatu negara 

karena menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi ekonomi dan 

fungsi keuangan. Upaya yang harus dilakukan dalam rangka menjaga 

eksistensi dan menumbuhkembangkan pasar modal yaitu diperlukan 

kekuatan investor domestik dan ketersediaan investasi jangka 

panjang.
27

 Investasi adalah penempatan sejumlah dana pada saat ini 

dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan 
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datang.
28

 Nilai investasi yang besar apabila hanya dimiliki oleh sedikit 

pihak sehingga akan kurang mendukung peningkatan basis investor 

domestik, sebagaimana dinyatakan dalam Master Plan Pasar Modal 

Indonesia tahun 2010-2016 bahwa kekuatan basis investor domestik 

ditentukan oleh nilai investasi domestik dan jumlah investor domestik. 

Pasar modal syariah dikembangkan dalam rangka agar dapat 

mengakomodir kebutuhan umat Islam di Indonesia yang ingin 

melakukan investasi di produk-produk pasar modal yang sesuai 

dengan prinsip dasar syariah. Sebagai upaya untuk pengembangan 

perekonomian Indonesia sangat diperlukannya peran investor yang 

mana tujuan utama investor berinvestasi adalah untuk mendapatkan 

keuntungan. Keuntungan atau disebut juga return menjadi salah satu 

faktor yang dapat memberi pengaruh terhadap minat seseorang 

berinvestasi. Investasi yang dipilih oleh investor adalah alternatif 

investasi yang diharapkan dapat memberikan tingkat keuntungan yang 

tinggi.
29

 

Return adalah keuntungan yang diperoleh individu, perusahaan 

atau institusi dari hasil kebijakan investasi yang telah 

dilakukan.
30

Penilaian keuntungan dalam investasi bermacam-macam, 

hal ini dapat dilihat dari masing-masing persepsi calon investor.
31

 

Bagi investor yang rasional, mereka akan mengharapkan return yang 
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tinggi meskipun dengan begitu berarti risiko yang dihadapi juga 

tinggi.
32

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

mahasiswa dalam berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan 

atau return. Sehingga persepsi return menjadi salah satu pertimbangan 

mahasiswa untuk berminat investasi di pasar modal. 

Berdasarkan penjelasan di atas didukung dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Yuliana Sulistiowati, 2017, melakukan penelitian 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi 

syariah untuk berinvestasi di pasar modal syariah (studi di IAIN 

Surakarta). Dari hasil penelitian ini dinyatakan bahwa return 

mempengaruhi minat investasi. 

3. Risiko 

a. Pengertian 

Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian 

tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (future) dengan 

keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat 

ini. Risiko muncul karena adanya ketidakpastian.
33

 Risiko adalah 

kemungkinan investasi yang dilakukan oleh investor mengalami 

kegagalan dalam memenuhi tingkat pengembalian yang diharapkan 
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oleh investor.
34

 Sedangkan definisi lainnya yang sering  dipakai untuk 

analisis investasi, resiko adalah kemungkinan hasil yang diperoleh 

menyimpang dari yang diharapkan.
35

 

Risiko mempunyai dua dimensi, yaitu menyimpang lebih besar 

atau lebih kecil dari return yang diharapkan. Dari sini muncul konsep 

ukuran penyebaran yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa 

jauh kemungkinan nilai yang akan kita peroleh menyimpang dari nilai 

yang diharapkan. Ukuran ini dinyatakan dalam standar deviasi atau 

variance (bentuk kuadrat dari standar deviasi) yang merupakan ukuran 

untuk risiko total.
36

 

Hanya menghitung return saja untuk suatu investasi tidaklah 

cukup. Risiko dari investasi juga perlu untuk diperhitungkan return 

dan risiko merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, karena 

pertimbangan suatu investasi merupakan trade-off dari kedua faktor 

ini. Return dan risiko mempunyai dua hubungan yang positif, semakin 

besar risiko yang ditanggung, semakin besar return yang harus 

dikompensaksikan. 

Risiko sering dihubungkan dengan penyimpanan atau deviasi dari 

outcome yang diterima dengan yang diekspektasi. Van Home dan 

Wachowics, Jr mendefinisikan risiko sebagai variabilitas return 

terhadap return yang diharapkan. Untuk menghitung risiko, metode 
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yang banyak digunakan adalah deviasi standar (standar 

deviasion)yang mengukur absolute penyimpangan nilai-nilai yang 

sudah terjadi dengan nilai ekspektasinya.
37

 

b. Jenis-jenis Risiko 

Terdapat beberapa jenis risiko yang mungkin timbul dan perlu 

dipertimbangkan dalam membuat keputusan investasi yaitu:
38

 

1) Risiko bisnis (business), merupakan risiko yang timbul akibat 

menurunnya profitabilitas perusahaan emiten.  

2) Risiko likuiditas (likuidity), risiko ini berkaitan dengan 

kemampuan saham yang bersangkutan untuk dapat segera 

diperjual belikan tanpa mengalami kerugian yang berarti.  

3) Risiko tingkat bunga (interest rate risk), merupakan yang timbul 

akibat perubahan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Biasanya 

risiko ini berjalan berlawanan dengan harga-harga pasar modal. 

4) Risiko pasar (market risk), merupakan risiko yang timbul akibat 

kondisi perekonomian negara yang berubah-ubah yang 

dipengaruhi resesi dan kondisi perekonomian lain. 

5) Risiko daya beli (purchasing power risk), merupakan risiko yang 

timbul akibat pengaruh perubahan tingkat inflasi, dimana 

perubahan ini akan menyebabkan berkurangnya daya beli uang 

yang diinvestasikan maupun bunga yang diperoleh dari investasi. 
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6) Risiko mata uang (currency risk), merupakan risiko yang timbul 

akibat pengaruh perubahan nilai tukar mata uang domestik 

dengan mata uang negara lain. 

Risiko-risiko di atas satu sama lain tidak saling berhubungan, 

tetapi dapat terjadi secara bersamaan. Dalam konteks portofolio, 

risiko-risiko di atas dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok:
39

 

1) Pertama, kelompok risiko yang dapat dihindari (unsistematic 

risk), yaitu risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan 

diversifikasi, karena risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan 

atau industri tertentu. Unsistematic risk meliputi: risiko bisnis, 

risiko likuiditas dan risiko tingkat bunga. 

2) Kedua, kelompok risiko utama yang tidak dapat dihindari atau 

sistematic risk yaitu risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan 

melalukan diversifikasi, karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi 

oleh faktor-faktor makro yang dapat dipengaruhi pasar secara 

secara keseluruhan. Sistematic risk meliputi; risiko pasar, risiko 

daya beli dan risiko mata uang. 

c. Indikator Risiko 

Adapun indikator-indikator untuk mengukur persepsi risiko 

adalah sebagai berikut:
40

 

1) Risiko kinerja, yaitu kekhawatiran apakah suatu produk atau jasa 

akan berkinerja sebagaimana yang diharapkan atau apakah suatu 
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merk yang berbeda justru akan memberikan kinerja yang lebih 

baik. 

2) Risiko keuangan, yaitu kekhawatiran akan kerugian finansial atau 

moneter yang mungkin dialami sebagai konsekuensi dari 

pembelian atau menggunakan suatu produk/jasa. 

3) Risiko sosial, yaitu kekhawatiran yang ditimbulkan terhadap 

lingkungan masyarakat atas pembelian atau  menggunakan suatu 

produk/jasa. 

4) Risiko psikologis, yaitu kekhawatiran akan hilangnya citra diri 

(self image) akibat membeli atau menggunakan suatu produk/jasa 

apabila tidak sesuai. 

5) Risiko waktu/kemudahan, yaitu kekhawatiran akan kerugian 

hilangnya atau tersia-siakannya waktu akibat membeli atau 

menggunakan suatu produk/jasa.   

d. Hubungan Risiko terhadap Minat Investasi 

Selain return, risiko juga menjadi salah satu hal terpenting 

mahasiswa dalam berinvestasi. Risiko adalah kemungkinanakan 

sebuah hasil yang diperoleh menyimpang dari yang 

diharapkan.
41

Risiko biasanya menjadi suatu faktor yang menghalangi 

seseorang untuk tidak bertindak. Setiap individu memiliki anggapan 

yang berbeda-beda terhadap risiko. Bahkan mahasiwa yang sudah 

dibekali pengetahuan mengenai pasar modal juga memiliki persepsi 
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atas risiko yang berbeda-beda.
42

 Terdapat investor yang takut terhadap 

risiko (risk averse) dan berani mengambil risiko (risk taker).
43

 

Dalam berinvestasi semakin tinggi risiko yang berani diambil 

maka kemungkinan keuntungan yang diperoleh juga akan semakin 

tinggi. Mahasiswa yang berani mengambil risiko tentu saja akan lebih 

berminat untuk berinvestasi di pasar modal, karena pasar modal dapat 

menawarkan pengembalian yang lebih tinggi.
44

 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa risiko 

memiliki keterkaitan erat dengan minat mahasiswa dalam berinvestasi. 

Semakin tinggi risiko maka minat investor untuk berinvestasi semakin 

meningkat. Sebagaimana apabila mahasiswa menginginkan tingkat 

keuntungan yang tinggi maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang 

akan dihadapinya sehingga hal tersebut yang menjadi pertimbangan 

atau minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal. 

Berdasarkan penjelasan di atas didukung dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan Malik, 2017, melakukan 

penelitian tentang analisis faktor yang mempengaruhi minat 

masyarakat berinvestasi di pasar modal syariah melalui bursa galeri 

investasi UISI. Dari hasil penelitian ini dinyatakan bahwa risiko 

berpengaruh terhadap minat investasi. 

4. Minat Investasi 

a. Pengertian 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia minat didefinisikan 

sebagai perhatian, kesukaan, kecenderungan hati.
45

 Sedangkan secara 

istillah minat banyak dikemukakan oleh para ahli, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Abdul Rahman Shaleh mendefinisikan secara sederhana, minat 

dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan 

perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang 

menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan 

senang. 

b. Menurut Decroly, minat adalah pernyataan suatu kebetulan yang 

tidak terpenuhi. Kebutuhan itu timbuh dari dorongan hendak 

memberi kepuasan kepada suatu insting. Minat anak terhadap 

benda-benda tertentu dapat timbul dari berbagai sumber antara 

lain perkembangan insting dan hasrat, fungsi-fungsi intelektual, 

pengaruh lingkungan, pengalaman, kebiasaan, pendidikan dan 

sebagainya. 

c. Menurut Whitherington, minat adalah kesadaran seseorang, 

bahwa suatu subjek, seseorang, suatu soal atau suatu situasi 

mengandung sangkut paut dengan dirinya. Minat pada dasarnya 

penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan 

sesuatu dari luar diri. Semakin kuat atau dekat dengan hubungan 

tersebut, semakin besar minat. 
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d. Drs. H. Abu Ahmadi, berpendapat bahwa minat adalah sikap 

seseorang termasuk emosi, yang tertuju pada sesuatu, dan dalam 

hubungan itu unsur perasaan yang terkuat.
46

 

Minat merupakan suatu perasaan suka seseorang terhadap objek 

tertentu dari suatu peristiwa maupun benda. Minat seseorang 

menunjukkan seberapa upaya untuk mencapai sesuatu. Minat 

berkembang sebagai hasil dari suatu kegiatan dan akan menjadi sebab 

untuk digunakan kembali dalam kegiatan yang sama. Salah satu faktor 

yang mempengaruhi minat adalah faktor inner urge yaitu rangsangan 

yang datang dari lingkungan atau ruang lingkup yang sesuai dengan 

keinginan atau kebutuhan seseorang akan mudah menimbulkan 

minat.
47

 Minat merupakan suatu dorongan yang kuat dalam diri 

seseorang terhadap sesuatu. Minat adalah rasa lebih suka dan 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh.
48

Sedangkan menurut Kotler dan Keller minat beli 

konsumen adalah perilaku konsumen dimana konsumen mempunyai 

keinginan dalam membeli atau memilih suatu produk, berdasarkan 

pengalaman dalam memilih, menggunakan dan mengkonsumsi atau 

bahkan menginginkan suatu produk.
49

Sedangkan minat investasi 
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adalah keinginan dan daya gerak yang mendorong seseorang untuk 

berinvestasi.
50

 

Minat tidak akan lepas dari perasaan senang seseorang terhadap 

sesuatu, karena apabila seseorang berminat terhadap sesuatu maka 

akan mencurahkan segala rasa senang kepada sesuatu tersebut. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

minat berinvestasi tidak dibawa sejak lahir, tetapi ditumbuhkan 

melalui pendidikan dan pengalaman. Minat berinvestasi saham 

merupakan suatu perasaan tertarik akan kegiatan investasi di pasar 

modal dan merasa senang untuk melakukannya secara kontinyu. 

Perasaan tertarik tersebut bukan karena suatu paksaan tetapi karena 

keinginan dan rasa ketertarikan yang tinggi untuk mencapai 

tujuannya, dalam hal ini adalah untuk mendapatkan return di Pasar 

Modal. 

Minat investasi saham merupakan pemusataan perhatian pada 

kegiatan investasi saham karena adanya rasa senang dan disertai 

keinginan untuk mempelajari, mengetahui dan membuktikan lebih 

lanjut terhadapi investasi saham.Minat investasi saham muncul karena 

adanya pengetahuan dan informasi mengenai saham dan pasar modal 

yang kemudian dilanjutkan untuk berpartisipasi secara langsung 

dalam rangka mencari pengalaman dan akhirnya timbul keinginan 

untuk memperhatikan pengalaman yang telah didapatkan tersebut 
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serta mempunyai perasaan senang dan mempunyai keinginan untuk 

terlibat dalam kegiatan pengambilan risiko, untuk menjalankan 

kegiatan investasi dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada.
51

 

b. Jenis-Jenis Minat 

Adapun jenis-jenis minat menurut Carl Safran dan Sukardi 

mengklasifikasikan minat menjadi empat jenis:
52

 

a. Expressed interest adalah minat yang diekspresikan melalui suatu 

objek aktifitas. 

b. Manifest interest adalah minat yang disimpulkan dari 

keikutsertaan individu pada suatu kegiatan tertentu. 

c. Tested interest adalah minat yang berasal dari pengetahuan dan 

keterampilan suatu kegiatan. 

d. Invored interest dimana minat ini berasal dari daftar aktivitas dan 

kegiatan yang sama dengan pernyataan. 

Sedangkan pendapat lain menyebutkan bahwa jenis-jenis minat 

digolongkan berdasarkan timbulnya dan arahannya, yaitu sebagai 

berikut:
53

 

1) Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat 

primitifdan minat kultural. 
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a) Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan 

biologis. 

b) Minat kultural adalah minat yang timbul karena proses 

belajar. 

2) Berdasarkan arahannya, minat dapat dibedakan menjadi minat 

intrinsik dan ekstrinsik. 

a) Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan 

dengan aktivitas itu sendiri. 

b) Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan 

tujuan akhir dari kegiatan tersebut. 

c. Indikator Minat 

Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur 

minat adalah sebagai berikut:
54

 

a. Ketertarikan, diartikan sebagai adanya pemusatan atau perhatian 

dan perasaan senang. 

b. Keinginan, diartikan sebagai adanya dorongan untuk memiliki. 

c. Keyakinan, diartikan sebagai adanya rasa percaya diri individu 

terhadap kualitas, daya guna dan keuntungan. 

d. Hubungan Persepsi Return dan Persepsi Risiko terhadap Minat 

Investasi 

Investasi di pasar modal tidak dapat dipisahkan antara return dan 

tingkat risiko. Sedangkan minat investasi adalah keinginan dan daya 
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gerak yang mendorong seseorang untuk berinvestasi.
55

Risiko adalah 

kemungkinanakan sebuah hasil yang diperoleh menyimpang dari yang 

diharapkan.
56

Return adalah keuntungan yang diperoleh individu, 

perusahaan atau institusi dari hasil kebijakan investasi yang telah 

dilakukan.
57

 

Dalam kaitannya dengan investasi, terdapat korelasi langsung 

antara pengembalian (return), yaitu semakin tinggi pengembalian 

semakin tinggi risiko. Oleh karena itu, investor harus menjaga tingkat 

risiko dengan pengembalian yang seimbang.
58

 

Mahasiswa memilih untuk menanamkan sebagian uangnya di 

pasar modal dengan harapan mendapat imbal hasil yang tinggi. 

Pemahaman mahasiswa terhadap return dan risiko yang berbanding 

lurus membuat mahasiswa berminat untuk berinvestasi di pasar 

modal.
59

Seseorang yang memiliki minat terhadap sesuatu, cenderung 

untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hal tersebut, 

namun sebaliknya seseorang tidak akan memiliki minat terhadap 

sesuatu jika tidak memiliki rasa senang atau perhatian yang besar 

terhadap hal tersebut.
60

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya 

keterkaitan antarareturn dan risiko dengan minat investasi. Adanya 
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hubungan berbanding lurus antara return dan risiko sehingga 

menjadikan mahasiswa berminat dalam berinvestasi. 

Berdasarkan penjelasan di atas didukung dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Yonar Again Trisnanto, 2017,  melakukan 

penelitian tentang pengaruh ekspektasi return dan persepsi terhadap 

risiko dan self efficacy terhadap minat investasi saham mahasiswa 

fakultas ekonomi Universitas NegerI Yogyakarta. Dari hasil penelitian 

ini dinyatakan bahwa ekspektasi return dan persepsi risiko 

berpengaruh terhadap minat investasi. 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan suatu sumber yang dijadikan sebagai acuan 

dalam melakukan sebuah penelitian. Penelitian terdahulu yang dilakukan 

berasal dari jurnal dan skripsi dengan melihat hasil penelitian dan akan 

dibandingkan dengan penelitian selanjutnya, diantaranya sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Metode Penelitian Hasil 

Penelitian 

(Kesimpulan) 
Persamaan Perbedaan 

Ni Nyoman Sri 

Rahayu Trisna 

Dewi, 

dkk.,(2017)
61

 

Modal Investasi 

Awal dan 

Persepsi Risiko 

dalam 

Keputusan 

Berinvestasi 

Variabel: 

Risiko 

Variabel: 

Modal 

Investasi 

Ruang 

lingkup 

penelitian 

ini 

dilakukan 

Risiko 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

minat 

investasi di 

pasar modal  
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Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi, dkk.,“Modal Investasi Awal dan Persepsi Risiko 

dalam Keputusan Berinvestasi,” Jurnal Ilmiah Akuntansi, 2 (2017). 



 

 

pada 

mahasiswa 

Fakultas 

Ekonomi 

dan Bisnis 

Islam 

(FEBI) IAIN 

Ponorogo 

Luh Putu Ayu 

Eka Deviyanti, 

dkk., (2017)
62

 

Pengaruh 

Norma 

Subjektif, 

Persepsi Return 

dan Literasi 

Keuangan 

Terhadap Minat 

Mahasiswa 

untuk 

Berinvestasi 

Saham di Pasar 

Modal(Studi 

Pada Mahasiswa 

Jurusan 

Akuntansi 

Program S1 

Universitas 

Pendidikan 

Ganesha) 

Variabel: 

Return, 

Minat 

Investasi  

Variabel: 

Norma 

Subjektif, 

Literasi 

Keuangan 

 

Ruang 

lingkup 

penelitian 

ini 

dilakukan 

pada 

mahasiswa 

Fakultas 

Ekonomi 

dan Bisnis 

Islam 

(FEBI) IAIN 

Ponorogo 

Return 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

minat 

investasi di 

kalangan 

mahasiswa 

Jurusan 

Akuntansi 

Program S1 

Ahmad 

Dahlam 

Malik(2017)
63

 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Minat 

Masyarakat 

Berinvestasi di 

Pasar Modal 

Syariah Melalui 

Bursa Galeri 

Investasi UISI 

Variabel: 

Minat 

Investasi 

Variabel: 

Faktor-

faktor yang 

mempengaru

hi minat 

(Risiko, 

Level 

Pendapatan, 

Motivasi, 

Pengetahua, 

Belajar). 

Ruang 

Variabel 

risiko, 

pengetahuan 

dan motivasi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

minat 

investasi 

saham syariah 

di Bursa 
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lingkup 

penelitian 

ini 

dilakukan 

pada 

mahasiswa 

Fakultas 

Ekonomi 

dan Bisnis 

Islam 

(FEBI) IAIN 

Ponorogo 

Galeri  

Investasi UISI  

Siti 

Mudrikah(201

8)
64

 

Analisis 

Pengaruh 

Persepsi Return 

pada Keputusan 

Berinvestasi di 

Saham Syariah 

Dengan 

Pengetahuan 

Sebagai 

Variabel 

Moderasi (Studi 

Kasus Galeri 

Investasi BEI 

FEBI UIN 

Walisongo 

Semarang) 

Variabel:  

Return 

Variabel:  

Pengetahuan

, 

Keputusan 

Investasi 

 

 

Ruang 

lingkup 

penelitian 

ini 

dilakukan 

pada 

mahasiswa 

Fakultas 

Ekonomi 

dan Bisnis 

Islam 

(FEBI) IAIN 

Ponorogo 

Pengujian 

hipotesis 

bahwa return 

memiliki 

hubungan 

positif yang 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

berinvestasi di 

saham syariah 

Yonar Agian 

Trisnatio(2017

)
65

 

Pengaruh 

Ekspektasi 

Return, Persepsi 

Terhadap Risiko 

dan Self Efficacy 

Terhadap Minat 

Investasi Saham 

Mahasiswa 

Variabel:  

Return, 

Risiko, 

Minat 

Investasi 

Variabel: 

Self Efficacy 

 

Ruang 

lingkup 

penelitian 

ini 

dilakukan 

Hasil 

penelitian 

secara 

simultan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 
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Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Negeri 

Yogyakarta 

pada 

mahasiswa 

Fakultas 

Ekonomi 

dan Bisnis 

Islam 

(FEBI) IAIN 

Ponorogo 

Minat 

Investasi 

Saham 

Mahasiswa 

Fakultas 

Ekonomi 

UNY. 

Dari penelitian terdahulu di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah: 

1. Variabel independen dalam penelitian ini ada dua, yaitu persepsi return 

dan persepsi risiko,sedangkan untuk varibel dependennya adalah minat 

mahasiwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk berinvestasi di Galeri 

Investasi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

2. Untuk teknik analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis 

regresi berganda. 

3. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. Kerangka Berfikir 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2019 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas dapat dijelaskan bahwa diduga 

persepsi return dapat mempengaruhi minat berinvestasi. Persepsi risiko 

diduga juga dapat mempengaruhi minat berinvestasi. Serta secara bersama 

persepsi return dan persepsi risikodapat mempengaruhi minat berinvestasi. 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan pada 

teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data. Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban 



 

 

teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik 

dengan data.
66

 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

Ha1 : Ada pengaruh return terhadap minat investasi mahasiswa di 

Galeri Investasi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Ho1 : Tidak ada pengaruhreturn terhadap minat investasi mahasiswadi 

Galeri Investasi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Ha2 : Ada pengaruh risiko terhadap minat investasi mahasiswa diGaleri 

Investasi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Ho2 : Tidak ada pengaruh risikoterhadap minat investasi mahasiswadi 

Galeri Investasi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Ha3 : Ada pengaruh secara simultanreturn dan risiko terhadap 

minatinvestasi mahasiswa di Galeri Investasi Institut Agama 

IslamNegeri Ponorogo. 

Ho3 :Tidak ada pengaruh secara simultanreturn dan persepsi 

risikoterhadap minat investasi mahasiswa di Galeri Investasi 

InstitutAgama Islam Negeri Ponorogo. 

 

 

 

Dalam penelitian ini akan menguji Ha yaitu: 
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Ha1  : Ada pengaruh return terhadap minat investasi mahasiswa di 

Galeri Investasi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Ha2 : Ada pengaruh risiko terhadap minat investasi mahasiswa diGaleri 

Investasi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Ha3 : Ada pengaruh secara simultanreturn dan risiko terhadap 

minatinvestasi mahasiswa di Galeri Investasi Institut Agama 

IslamNegeri Ponorogo. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif karena data penelitian 

berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Menurut sugiyono, 

penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
67

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka pendekatan 

yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif 

deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena berdasarkan data yang 

terkumpul. Kerangka analisis ini ada hubungan dengan masalah yang 

dirumuskan (hal yang dipertanyakan), tujuan penelitian (hal yang dicari), dan 

dari pernyataan hipotesis (hal yang diduga).
68

  

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Merumuskan masalah penelitian dan menentukan tujuan survei. Peneliti 

menentukan sebuah judul yang sesuai dengan masalah yang hendak 

dibahas, yakni “Pengaruh  Persepsi Return dan Persepsi Risiko terhadap 
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Minat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk Berinvestasi 

di Galeri Investasi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo”. 

b. Peneliti melakukan survei dan mengunjungi lokasi penelitian dengan tujuan 

untuk mengetahui lokasi dan melakukan pendekatan. 

c. Menentukan konsep dan menggali kepustakaan tentang persepsi return, 

persepsi risiko dan minat investasi. 

d. Pengambilan sampel yang dilakukan dengan teknik probability sampling 

dengan metode proportionate stratified random sampling. 

e. Melakukan observasi seputar kegiatan investasi di Galeri Investasi. 

f. Pembuatan kuisioner. 

g. Penyebaran kuisioner dan dokumentasi 

h. Pengolahan data 

i. Melakukan analisis data yang mana membutuhkan ketelitian agar sesuai 

dengan jenis data. 

j. Melakukan pelaporan berupa hasil dan ringkasan dari penelitian dan saran 

yang diberikan oleh peneliti. 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel bebas (Independen) 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi penyebab berubahnya variabel dependen.
69

 Dalam penelitian ini 

variabel indpendennya adalah: 
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a. Return (X1) adalah keuntungan yang diperoleh individu, perusahaan 

atau institusi dari hasil kebijakan investasi yang telah dilakukan.
70

 

b. Risiko (X2) adalah adalah kemungkinan hasil yang diperoleh 

menyimpang dari yang diharapkan.
71

 

2. Variabel terikat (Dependen) 

Variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya 

variabel independen.
72

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

minat investasi (Y), yang dimaksud dengan minat investasi adalah 

keinginan dan daya gerak yang mendorong seseorang untuk berinvestasi.
73

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.
74

 Populasi dibagi menjadi dua jenis, yakni:
 75

 

a. Populasi terbatas yaitu populasi yang memiliki sumber data yang jelas 

batas-batasannya secara kuantitatif. 

b. Populasi tidak terbatas yaitu populasi yang memiliki sumber data yang 

tidak dapat ditemukan secara kuantitatif dengan jelas. 
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Penelitian ini dilaksanakan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang mana 

sebelumnya sudah dibekali pengetahuan tentang investasi di pasar modal, 

oleh karena itu sudah tentu paham mengenai investasi baik secara 

konvensional maupun islami. Sehingga, populasi dari penelitian ini yaitu 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Jumlah dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo berdasarkan angkatan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Daftar Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo T.A. 2018/2019 

Kelompok Jurusan Jumlah 

Mahasiswa 

Angkatan 2015 Ekonomi Syariah 133 

Angkatan 2016 Ekonomi Syariah 195 

Angkatan 2017 Ekonomi Syariah 267 

Angkatan 2018 Ekonomi Syariah 341 

Angkatan 2015 Perbankan Syariah 167 

Angkatan 2016 Perbankan Syariah 212 

Angkatan 2017 Perbankan Syariah 247 

Angkatan 2018 Perbankan Syariah 238 



 

 

Angkatan 2016 Manajemen Zakat & Wakaf 35 

Angkatan 2017 Manajemen Zakat & Wakaf 34 

Angkatan 2018 Manajemen Zakat & Wakaf 29 

Jumlah 1898 

Sumber: Data Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo, 2019 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
76

Jenis populasi dalam penelitian ini adalah populasi finit 

atau jumlahnya sudah diketahui sehingga untuk menentukan jumlah 

sampel digunakan rumus Slovin sebagai berikut:
77

 

n =  

Keterangan: 

n  : jumlah sampel 

N  : populasi 

e  : perkiraan tingkat kesalahan 

Dari rumus Slovin di atas, sesuai dengan jumlah populasi yang telah 

diketahui sebelumnya dengan perkiraan tingkat kesalahan 10%, maka 

jumlah sampel dari penelitian ini adalah: 

n =  

=  

                                                           
76

 Sugiyono, Metode…, 116. 
77

 Supramono dan Haryanto, Desain Proposal Penelitian Studi Pemasaran, (Yogyakarta: 
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=   = 94,99 

Jadi, berdasarkan hasil dari perhitungan  rumus di atas, maka 

diketahui, bahwa jumlah responden yang akan dijadikan sampel dari 

penelitian ini adalah 94,99 =  95 sampel. 

 

3. Teknik sampling 

Teknik sampling adalah teknik yang digunakan dalam pengambilan 

sampel. Teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling 

(acak) yaitu teknik pengambilan sampel yang memberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel.
78

 Teknik probability sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik proportionate stratified random 

sampling. Proportionate stratified random sampling digunakan bila 

populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstara 

secara proporsional.
79

 

Berdasarkan perhitungan rumus Slovin di atas yang diketahui jumlah 

sampel sebesar 95 dan teknik proportionate stratified random sampling 

yang telah dilakukan, maka sampel sampel pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Pembagian Sampel 
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Kelompok 

(Angkatan) 

Jurusan Jumlah 

Sampel 

Persentase (%) 

2015 Ekonomi Syariah 7 7% 

2016 Ekonomi Syariah 10 10% 

2017 Ekonomi Syariah 13 14% 

2018 Ekonomi Syariah 17 18% 

2015 Perbankan Syariah 8 9% 

2016 Perbankan Syariah 11 11% 

2017 Perbankan Syariah 12 13% 

2018 Perbankan Syariah 12 13% 

2016 Manajemen Zakat & Wakaf 2 2% 

2017 Manajemen Zakat & Wakaf 2 2% 

2018 Manajemen Zakat & Wakaf 1 1% 

Jumlah 95 100% 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

D. Jenis dan Sumber Data 

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan 

informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang 

menunjukkan fakta atau juga dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat 



 

 

digunakan sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan.
80

 Berikut adalah 

jenis dan sumber data: 

1. Jenis Data 

Data dalam penelitian merupakan data kuantitatif, data kuantitatif adalah 

data yang berbentuk angka atau bilangan dan jenis data kuantitatif yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data cross section. Data cross 

section merupakan data yang dikumpulkan di satu periode tertentu pada 

beberapa objek dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan.
81

 

 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. 

Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian 

sosial, yaitu:
82

 

a) Sumber data primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian 

dilakukan.
83

 Sumber data ini diperoleh dengan cara menyebarkan 

kuesioner. 

b) Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data 

primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data 
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sekunder.
84

 Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau 

digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya.
85

 Data sekunder 

dalam penelitian ini seperti data jumlah mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo yang diperoleh dari Kantor Akademik FEBI IAIN 

Ponorogo. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan 

sekunder dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang 

amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan 

masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan.
86

 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan dua metode yaitu: 

1. Kuesioner  

Kuesioner berasal dari bahasa Latin: Questionnaire, yang berarti suatu 

rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan topik tertentu diberikan 

kepada sekelompok individu dengan maksud untuk memperoleh data. 

Kuesioner lebih populer dalam penelitian dibandingkan dari jenis 

instrumen yang lain, karena dengan menggunakan cara ini dapat 

dikumpulkan informasi yang lebih banyak dalam waktu yang relatif 
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pendek, dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan apabila 

peneliti menggunakan wawancara atau teknik lain.
87

 

Kuesioner ini akan diberikan kepada responden yaitu mahasiswa 

Fakultas Eakonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Semua pertanyaan yang ada di kuesioner pada penelitian 

bersifat tertutup yaitu responden menjawab semua pertanyaan yang ada 

dengan alternatif pilihan jawaban yang disediakan. Variable dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunakan Skala Likert. Skala Likert yaitu 

skala yang digunakan untuk mengukur tanggapan dari responden 

mengenai obyek penelitian dengan bobot nilai satu sampai lima.
88

 

Alternatif/ketentuan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Skor Pertanyaan Kuesioner 

No. Kategori Positif 

(Skor) 

1. Sangat Setuju 5 

2. Setuju 4 

3. Netral 3 

4. Tidak Setuju 2 

5. Sangat Tidak Setuju 1 
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Berikut ini kisi-kisi dari instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, 

Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Indikator No Butir 

 

Sumber 

Return 

(X1) adalah 

keuntungan 

yang diperoleh 

individu, 

perusahaan 

atau institusi 

dari hasil 

kebijakan 

investasi yang 

telah 

dilakukan. 

1. Keuntungan materi, yaitu dalam bentuk 

simpanan atau tabungan yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan. 

2. Keuntungan spiritual, yaitu diwujudkan 

dalam bentuk perintah Tuhan dan 

menjauhi segala laranganNya. 

3. Keuntungan batin, yaitu keuntungan yang 

bisa membuat seseorang merasa senang 

dan puas. 

1, 2 

 

3, 4 

 

5, 6, 7 

Khusnatul 

Zulfa 

Wafirotin 

(2015) 

Risiko 

(X2) adalah 

kemungkinan 

hasil yang 

diperoleh 

menyimpang 

dari yang 

diharapkan. 

1. Risiko kinerja, yaitu kekhawatiran apakah 

suatu produk atau jasa akan berkinerja 

sebagaimana yang diharapkan atau apakah 

suatu merk yang berbeda justru akan 

memberikan kinerja yang lebih baik. 

2. Risiko keuangan, yaitu kekhawatiran akan 

kerugian finansial atau moneter yang 

mungkin dialami sebagai konsekuensi dari 

pembelian atau menggunakan suatu 

produk/jasa. 

3. Risiko sosial, yaitu kekhawatiran yang 

ditimbulkan terhadap lingkungan 

masyarakat atas pembelian atau  

menggunakan suatu produk/jasa. 

4. Risiko psikologis, yaitu kekhawatiran akan 

hilangnya citra diri (self image) akibat 

membeli atau menggunakan suatu 

produk/jasa apabila tidak sesuai. 

5. Risiko waktu/kemudahan, yaitu 

kekhawatiran akan kerugian hilangnya atau 

1, 2 

 

 

 

3 

 

 

4, 5 

 

 

6 

 

7 

Ujang 

Sumarwa,dk

k (2013) 



 

 

tersia-siakannya waktu akibat membeli atau 

menggunakan suatu produk/jasa.  

 

Minat 

Investasi (Y) 

adalah 

keinginan dan 

daya gerak 

yang 

mendorong 

seseorang 

untuk 

berinvestasi. 

1. Ketertarikan, diartikan sebagai adanya 

pemusataan atau perhatian dan perasaan 

senang. 

2. Keinginan, diartikan sebagai adanya 

dorongan untuk memiliki. 

3. Keyakinan, diartikan sebagai adanya 

rasa percaya diri individu terhadap 

kualitas, daya guna dan keuntungan. 

 

1, 2, 3 

 

4, 5 

 

6, 7, 8 

Febian 

Rachman, 

dkk (2015) 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

2. Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.
89

 Dalam hal ini 

wawancara dilakukan sebelum penyebaran angket yang digunakan untuk 

menggali data-data yang diperlukan peneliti. 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Berikut adalah teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini: 

1. Uji Coba Instrumen 

a. Uji Validitas 
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Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid 

atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang 

kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah 

instrument dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel 

yang diteliti secara tepat.
90

 

Dalam pengujian validitas, rumus korelasi yang dapat digunakan 

adalah yang dikemukakan oleh Pearson, yang dikenal dengan rumus 

korelasi product moment adalah sebagai berikut:
91

 

rxy =  

Dimana: 

rxy = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N = Jumlah sampel 

X = Nilai variabel X 

Y = Nilai variabel Y 

Pada penelitian ini uji validitas akan dilakukan dengan bantuan 

program SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Untuk 

menentukan nomor-nomor item yang valid dan yang gugur, perlu 

dikonsultasikan dengan tabel r product moment. Kriteria penilaian uji 

validitas adalah: 
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1) Apabila r hitung > r tabel, maka item kuesioner tersebut valid. 

2) Apabila r hitung < r tabel, maka dapat dikatakan item kuesioner 

tidak  valid.
 92 

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah konsistensi atau kestabilan skor suatu instrumen 

penelitian terhadap individu yang sama dan diberikan dalam waktu yang 

berbeda. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen ini 

dicobakan kepada subjek yang sama secara berulang-ulang namun 

hasilnya tetap sama atau relatif sama.
93

 

Rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen adalah 

menggunakan rumus alpha cronbach sebagai berikut: 

r11 =  

Keterangan: 

r11 = Reliabilitas instrumen 

k  = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 = Jumlah varians butir 

 = Varians 

Untuk mencari varians butir digunakan rumus: 

 =  

Keterangan: 
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 = Varians tiap butir 

X = Jumlah 

N = Jumlah responden 

Untuk mengetahui kuesioner tersebut sudah reliabel akan dilakukan 

pengujian realibilitas kuesioner dengan bantuan komputer program 

SPSS. Kriteria penilaian uji reliabilitas adalah: 

1) Apabila hasil koefisien Alpha lebih besar dari taraf signifikasi 60% 

atau 0,6 maka kuesioner tersebut reliable. 

2) Apabila hasil koesioner Alpha lebih kecil dari taraf signifikansi 60% 

atau 0,6 maka kuesioner tersebut tidak reliable.
 94

  

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan alat untuk menguji apakah dalam model 

regresi, sisaan/error mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov 

Smirnov.
95

 

Rumus yang digunakan untuk menguji uji kolmogorov smirnov 

adalah sebagai berikut:
96

 

D =  |F(Yi) – i/N| 
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Dalam uji Kolmogorov-Smirnov, suatu residual berdistribusi 

normal jika Sig>0,05 (Ha diterima) dan berdistribusi tidak normal jika 

Sig  0,05 (Ho ditolak).
97

 

b. Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang 

disusun menurut waktu dan tempat. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin-

Watson (DW test).
 98

  

Rumus yang digunakan dalam uji statistik Durbin-Watson adalah 

sebagai berikut:
99

 

d =  

Adapun pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson sebagai 

berikut: 

1) dU<DW<4–dU maka Ho diterima, artinya tidak terjadi 

autokorelasi 

2) DW<dL atau DW>4–dL, maka Ho ditolak, artinya terjadi 

autokorelasi 

3) dL<DW<dU atau  4–dU<DW < 4–dL, artinya tidak ada kepastian 

atau kesimpulan yang pasti. 

c. Uji Multikolinieritas 
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Multikolinieritas artinya antar variabel independen yang terdapat 

dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau 

mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati 

sempurna di antara variabel bebasnya.
 100

 

Rumus yang digunakan untuk uji multikolinieritas dengan uji 

Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance adalah sebagai 

berikut:
101

 

Var  =  

dan 

TOL =  

=  

Cara untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinieritas 

antara lain dengan melihat Variance Inflation Factor (VIF) dan 

Tolerance, apabila nilai VIF<10 dan Tolerance > 0,1 maka dinyatakan 

tidak terjadi multikolinieritas.
102

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual atau dari satu 
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pengamatan dengan pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homokedastisitas. Dan jika varians berbeda maka disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode yang 

digunakan adalah Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara 

meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut 

residualnya.
103

  

Rumus yang digunakan dalam uji Glejser adalah sebagai berikut: 

Y1 =  

Pengambilan keputusan yang digunakan yaitu jika nilai 

signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual > 0,05 

maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
104

 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi Linier berganda adalah alat analisis peramalan nilai 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat (untuk 

membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional atau hubungan 

kausual antara variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat.
105

 

Regresi ganda berguna untuk mendapatkan pengaruh dua variabel 

kriterianya, atau untuk mencari hubungan fungsional dua variabel prediktor 

atau lebih dengan variabel kriterianya, atau untuk meramalkan dua variabel 
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prediktor atau lebih terhadap variabel kriterianya.
106

 Persamaan regresi 

linier yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan: 

Y = Minat berinvestasi 

X1 = Return 

X2 = Risiko 

a = Konstanta 

b1b2 = Koefisien regresi 

e = Standar error 

4. Uji Hipotetsis 

Dalam penelitian ini analisis hipotesis yang digunakan adalah: 

a. Uji t 

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh tiap-tiap variabel 

independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependennnya. 

Dalam regresi linier berganda, hal ini perlu dilakukan karena tiap-tiap 

variabel independen memberi pengaruh yang berbeda dalam model. 

Adapun rumus yang digunakan dalam uji t yaitu sebagai berikut: 

t =  

Untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel terikat, maka digunakan rumus ɑ = 
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0,05 dan untuk penerimaan atau penolakan hipotesis digunakan rumus 

sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesis 

Jika Thitung>Ttabel, maka Ha ditolak, artinya variabel independen secara 

parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. 

Jika Thitung < Ttabel, maka Ho diterima, artinya variabel independen 

tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.  

2) Merusmuskan kesimpulan 

Jika sig < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya variabel 

independen secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

Jika sig > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya variabel 

independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen.
107

 

b. Uji F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau terikat. Bila 

hasil uji simultannya adalah signifikan, maka dapat dikatakan bahwa 

hubungan yang terjadi berlaku untuk populasi.
 108

 

Rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut: 
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F =   

Uji ini dilakukan untuk membandingkan pada tingkat nilai sig 

dengan nilai ɑ = 5%, maka:
109

 

1) Merumuskan hipotesis 

H0 : b1, b2 = 0, maka variabel bebas tidak terdapat pengaruh 

signifikan secara simultan terhadap variabel terikat. 

H1 : b1, b2 ≠ 0, maka variabel bebas terdapat pengaruh signifikan 

secara simultan terhadap variabel terikat. 

2) Merumuskan kesimpulan 

Jika Sig > 0,05 atau Fhitung < Ftabel, maka hipotesis Ho diterima dan 

Ha ditolak, artinya variabel bebas secara simultan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

Jika Sig<0,05 atau Fhitung>Ftabel, maka Ha ditolak dan Ho diterima, 

artinya variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat. 

c. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi ( ) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 

ketepatan paling baik dalam analisis regresi yang ditunjukkan oleh 

besarnya koefisien determinasi ( ) antara 0 (nol) dan 1 (satu). Apabila 

koefisien determinasi ( ) mendekati nol variabel independen sama 

sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila 
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koefisiensi determinasi semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan 

bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Koefisien determinasi juga dapat dipergunakan untuk mengetahui 

prosentase perubahan variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh variabel 

bebas (X).
110

 Rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut:
 111

 

R
2
 = 1 –    

KD = R
2
 x 100% 

Keterangan: 

   = Jumlah data Xi 

   = Jumlah data dari Y 

n   = Jumlah data 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Pengujian Instrumen 

1. Validitas 

 Sebelum melakukan penyebaran angket yang akan digunakan untuk 

pengujian dalam SPSS, terlebih dahulu angket dikonsultasikan kepada 

dosen ahli/pakar tentang materi dalam penelitian agar butir-butir 

pernyataan dalam angket layak untuk digunakan sehingga memberikan 

hasil yang valid. Dalam hal ini peneliti melakukan sebuah penelitian 

tentang investasi. Angket dikonsultasikan kepada Bapak Suad selaku 

dosen pengampu mata kuliah Investasi. Kemudian angket dikonsultasikan 

kepada dosen pembimbing penelitian yaitu Bapak Mansur. Setelah angket 

dirasa layak untuk digunakan, maka angket bisa untuk disebarkan kepada 

responden. Berikut ini hasil kesimpulan validasi instrument angket: 

Tabel 4.1 

Hasil Kesimpulan Validasi Angket 

Variabel Butir Soal Kesimpulan 

Return (X1) X1.1 Layak Digunakan 

X1.2 Layak Digunakan 

X1.3 Layak Digunakan 



 

 

X1.4 Layak Digunakan 

X1.5 Layak Digunakan 

X1.6 Layak Digunakan 

X1.7 Layak Digunakan 

Risiko (X2) X2.1 Layak Digunakan dengan Perbaikan 

X2.2 Layak Digunakan dengan Perbaikan 

X2.3 Layak Digunakan dengan Perbaikan 

X2.4 Layak Digunakan 

X2.5 Layak Digunakan dengan Perbaikan 

X2.6 Layak Digunakan dengan Perbaikan 

X2.7 Layak Digunakan 

Minat Investasi 

(Y) 

Y1 Layak Digunakan 

Y2 Layak Digunakan 

Y3 Layak Digunakan 

Y4 Layak Digunakan 

Y5 Layak Digunakan 



 

 

Y6 Layak Digunakan 

Y7 Layak Digunakan 

Y8 Layak Digunakan 

Sumber: Data diolah peneliti,2019. Lihat lampiran 1 

Berikut ini hasil dari uji validitas, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Uji ValiditasReturn 

No Variabel Pernyataan Rhitung Rtabel Keputusan 

1 Return (X1) X1.1 0,760 0,361 Valid 

2 X1.2 0,553 0,361 Valid 

3 X1.3 0,672 0,361 Valid 

4 X1.4 0,729 0,361 Valid 

5 X1.5 0,589 0,361 Valid 

6 X1.6 0,788 0,361 Valid 

7 X1.7 0,594 0,361 Valid 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 Lihat lampiran 3 

Dari data yang disajikan pada Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa 

nilai rhitung dari semua item pernyataan lebih dari nilai rtabel= 0,361. 

Sehingga item pernyataan untuk variabel return dinyatakan valid. 



 

 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Risiko 

No Variabel Pernyataan Rhitung Rtabel Keputusan 

1 Risiko (X2) X2.1 0,880 0,361 Valid 

2 X2.2 0,883 0,361 Valid 

3 X2.3 0,774 0,361 Valid 

4 X2.4 0,767 0,361 Valid 

5 X2.5 0,783 0,361 Valid 

6 X2.6 0,871 0,361 Valid 

7 X2.7 0,701 0,361 Valid 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 Lihat lampiran 4 

Dari data yang disajikan pada Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa 

nilai rhitung dari semua item pernyataan lebih dari nilai rtabel= 0,361. 

Sehingga item pernyataan untuk variabel risikodinyatakan valid. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas Minat Investasi 

No Variabel Pernyataan Rhitung Rtabel Keputusan 

1 Minat 

Investasi (Y) 

Y1 0,620 0,361 Valid 

2 Y2 0,481 0,361 Valid 

3 Y3 0,605 0,361 Valid 

4 Y4 0,597 0,361 Valid 

5 Y5 0,634 0,361 Valid 

6 Y6 0,559 0,361 Valid 

7 Y7 0,597 0,361 Valid 

8 Y8 0,562 0,361 Valid 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 Lihat lampiran 5 

Dari data yang disajikan pada Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa 

nilai rhitung dari semua item pernyataan lebih dari nilai rtabel= 0,361. 

Sehingga item pernyataan untuk variabel minat investasidinyatakan valid. 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah konsistensi atau kestabilan skor suatu instrumen 

penelitian terhadap individu yang sama dan diberikan dalam waktu yang 

berbeda. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen ini 



 

 

dicobakan kepada subjek yang sama secara berulang-ulang namun 

hasilnya tetap sama atau relatif sama.
112

 

Untuk mengetahui kuesioner tersebut sudah reliabel akan dilakukan 

pengujian realibilitas kuesioner dengan bantuan komputer program 

SPSS. Kriteria penilaian uji reliabilitas adalah: 

3) Apabila hasil koefisien Alpha lebih besar dari taraf signifikasi 60% 

atau 0,6 maka kuesioner tersebut reliable. 

4) Apabila hasil koesioner Alpha lebih kecil dari taraf signifikansi 60% 

atau 0,6 maka kuesioner tersebut tidak reliable.
113

 

Adapun secara ringkas hasil uji reabilitas menggunakan SPSS versi 

21.0 ditunjukkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Penelitian Cronbach’s Alpha Critical Value Kesimpulan 

Return 0,779 0,6 Reliabel 

Risiko 0,947 0,6 Reliabel 

Minat Investasi 0,678 0,6 Reliabel 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 Lihat lampiran 6-8 

Pada Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa setiap variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. Artinya semua 
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jawaban responden sudah konsisten dalam menjawab setiap item 

pertanyaan yang mengukur masing-masing variabel. Variabel tersebut 

meliputi return, risiko dan minat investasi. 

B. Hasil Pengujian Deskripsi 

Responden dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pemilihan sampel 

menggunakan teknik probability sampling yaitu dengan metode proportionate 

stratified random sampling. Berdasarkan pemilihan metode ini, jumlah 

dihitung menggunakan rumus slovin dengan menggunakan tingkat kesalahan 

sebesar 5% yang menghasilkan jumlah sampel penelitian penelitian berjumlah 

95 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. 

Proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan 

mendistribusikan kuesioner secara langsung kepada responden, yaitu dengan 

cara menemui langsung responden untuk selanjutnya diberikan kuesioner untuk 

diisi. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh deskripsi data sebagai 

berikut: 

a. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel  4.6 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persen 

1 Laki-Laki 23 24,2% 



 

 

2 Perempuan 72 75,8% 

Jumlah 95 100% 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 Lihat lampiran 13 

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas, maka dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden berasal dari jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak (24,2%) 

sedangkan jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak (75,8%), sehingga 

peminat investasi didominasi oleh kaum perempuan daripada laki-laki. 

b. Distribusi Responden Berdasarkan Jurusan 

Tabel 4.7 

Responden Berdasarkan Jurusan 

No Jurusan Jumlah  Persen 

1 Ekonomi Syariah 47 49,5% 

2 Perbankan Syariah 43 45,3% 

3 Manajemen Zakat Wakaf 5 5,3% 

Jumlah 95 100% 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 Lihat lampiran 14 

Dari Tabel 4.7 maka dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

berasal dari jurusan Ekonomi Syariah sebanyak (49,5%), Perbankan 

Syariah sebanyak (45,3%) dan Manajemen Zakat Wakaf sebanyak (5,3%), 

sehingga peminat investasi didominasi oleh responden jurusan ekonomi 

syariah.   



 

 

c. Distribusi Responden Berdasarkan Tahun Angkatan 

Tabel 4.8 

Responden Berdasarkan Tahun Angkatan 

No Tahun Angkatan Jumlah Persen 

1 2015 15 15,8% 

2 2016 23 24,2% 

3 2017 27 28,4% 

4 2018 30 31,6% 

Jumlah 95 100% 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 Lihat lampiran 15 

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas, sebagian besar responden berasal dari 

tahun angkatan 2018 sebanyak (31,6%), 2017 sebanyak (28,4%), tahun 

angkatan 2016 sebanyak (24,2%) dan 2015 sebanyak (15,8%), sehingga 

peminat investasi didominasi oleh responden tahun angkatan 2018. 

C. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan alat untuk menguji apakah dalam 

model regresi, sisaan/error mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov 



 

 

Smirnov, hasil uji normalitas data dapat disajikan dalam tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Kolmogorof Smirnov 

Kolmogorof Smirnov 

 

Unstandardize Residual 

N Signifikansi 

95 0, 648 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 Lihat lampiran 16 

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

hasil uji kolmogorov smirnov berdistribusi normal, karena nilai 

signifikan sebesar 0,648>0,05. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu 

pengamatan yang lain. Metode yang digunakan adalah Uji Glejser, 

yaitu jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut 

residuallebihbesardari0,05 maka tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas.
114

 Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini 

dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel T Sig Keputusan 

X1 -0,012 0,922 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

X2 -0,035 0,783 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 Lihat Lampiran 17 

Dari tabel 4.10 diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikan 

masing-masing variabel lebih dari 0,05, sehingga secara keseluruhan 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas 

pada penelitian ini.  

c. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas artinya antar variabel independen yang terdapat 

dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau 

mendekati sempurna. Cara untuk mengetahui ada tidaknya gejala 

multikolinieritas antara lain dengan melihat Variance Inflation Factor 

(VIF) dan Tolerance, apabila nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,1 maka 

dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.
115

 Berikut ini hasi dari uji 

multikolinieritas, yaitu sebagia berikut: 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel 

Bebas 

Tolerance VIF Keputusan 

X1 0,683 1,464 Tidak terjadi multikolinieritas 

X2 0,683 1,464 Tidak terjadi multikolinieritas 

Sumber: data diolah peneliti, 2019 Lihat Lampiran 18 

Dari Tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwa nilai VIF masing-

masing kurang dari 10 dan nilai tolerance masing-masing lebih dari 

0,1 sehingga disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas dalam 

penelitian ini. 

d. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang 

disusun menurut waktu dan tempat. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan 

uji Durbin-Watson (DW test), dengan kriteria sebagai berikut: 
116

 

4) dU < DW < 4–dU maka H0 diterima, artinya tidak terjadi 

autokorelasi 

5) DW <dL atau DW > 4–dL, maka H0 ditolak, artinya terjadi 

autokorelasi 
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6) dL< DW<dU atau  4–dU < DW < 4–dL, artinya tidak ada 

kepastian atau kesimpulan yang pasti. 

Berikut ini hasil uji autokorelasi yang dapat disajikan dalam tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji AutokorelasiBermasalah 

dU DW 4-dU 

1,709 2,366 2,291 

Sumber: Data diolahpeneliti, 2019 LihatLampiran19 

Dari Tabeldiatasdapatdisimpulkanbahwa data 

penelitianiniterjadimasalahautokorelasikarenanilai dU<DW>4-dU, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

dU = 1,709 (diperolehdaritabel Durbin Watsondenganrumus 

n=95 dan k=2) 

DW = 2,366 

4-dU = 4 – 1,709 

= 2,291 

Sehingga dU<DW<4-dU = 1,623<2,366>2,291, artinya tejadi 

masalahautokorelasi. 

Untukmengatasimasalahtersebut, 

penelitimelakukanpenyembuhandengancaramelakukantransformasi 

data aslimenjadilag kemudiandiujikembalidenganhasilsebagaiberikut: 

 



 

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji AutokorelasiSetelahDiperbaiki 

dU DW 4-dU 

1,709 2,027 2,291 

Sumber: Data diolahpeneliti, 2019 LihatLampiran20 

BerdasarkanTabel 4.13 diatasnilai DW sebesar 2,027 

lebihbesardaridUyakni1,709  dankurangdari (4-dU) 4-1,709 = 2,291. 

Makasebagaimanadasarpengambilankeputusandalamuji Durbin 

Watson di atas, 

dapatdisimpulkanbahwatidakterdapatgejalaauokorelasipadapenelitiani

ni. 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruhreturn dan risiko terhadap minat investasimahasiswa 

di Galeri Investasi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam 

pengujian ini dapat diketahui diantara kedua variabel X (Return dan 

Risiko) tersebut manakah yang paling dominan pengaruhnya terhadap 

variabel Y (Minat Investasi). Hasil perhitungan/uji regresi linier berganda 

dengan meggunakan SPSS for windows dapat disajikan dalam tabel 

sebagai berikut: 

 

 

 



 

 

 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel Independen Koefisien B 

(Constant) 19,356 

X1 0,139 

X2 0,430 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019. Lihat lampiran 21 

Berdasarkan Tabel 4.14 model regresi linier berganda hasil 

analisisnya adalah sebagai berikut: 

Y= 19,356 + 0,139X1 + 0,430X2 + e 

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta (a) adalah 19,356, artinya jika variabel return, risiko 

tidak mengalami perubahan atau sama dengan nol, maka Minat 

Investasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo (Y) akan sebesar 19,356 satuan.  

b. Nilai koefisien untuk variabel return adalah 0,139 dan mempunyai 

nilai koefisien yang positif. Hal ini dapat diartikan bahwa Minat 

Investasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo (Y) akan meningkat sebesar 0,139. 

c. Nilai koefisien untuk variabel risiko adalah 0,430 dan mempunyai 

nilai koefisien yang positif. Hal ini dapat diartikan bahwa Minat 



 

 

Investasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo (Y) akan meningkat sebesar 0,430. 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Uji t merupakan pengujian koefisien regresi parsial yang 

dipergunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap 

variabel Y. Hasil pengujian regresi parsial dapat disajikan dalam tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji t 

Variabel 

Independen 

Unstandardize 

Coefficent 

thitung Sig Keputusan 

B St. Error 

X1 0,139 0,091 1,530 0,129 Tidak ada pegaruh 

X2 0,430 0,092 4,670 0,000 Ada pengaruh  

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 Lihat lampiran 22 

Dari Tabel 4.15 hasil uji t dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. H1 menyatakan return 

tidak berpengaruh terhadap minat investasi. Berdasarkan data 

analisis pengujian H1 menunjukkan nilai thitung sebesar 1,530 dan 

nilai ttabelyang diperoleh dari t = t(0,025; 92), dengan 



 

 

demikian diperoleh nilai ttabel sebesar 1,986. Sehingga nilai thitung < 

ttabel atau 1,530<1,986. Selain itu nilai signifikansi sebesar 

0,129>0,005, sehingga Ho1 diterima dan Ha1 ditolak maka angka 

tersebut menunjukkan nilai yang tidak signifikan yang artinya 

tidak terdapat pengaruh antara return terhadap minat investasi. 

b. H2 menyatakan risiko berpengaruh terhadap minat investasi. 

Berdasarkan data analisis pengujian Ha2 menunjukkan thitung 

sebesar 4,670 sehingga nilai thitung>ttabel atau 4,670>1,986. 

Signifikansi sebesar 0,000<0,05. Dengan demikian Ho2 ditolak 

dan Ha2 diterima maka angka tersebut menunjukkan nilai yang 

signifikan yang artinya terdapat pengaruh antara risiko terhadap 

minat investasi. 

b. Uji F 

Uji F merupakan pengujian signifikan persamaan yang digunakan 

untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X1 danX2) secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen (Y). Hasil Uji F dapat 

disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.16 

Hasil Uji F 

Model Sum of 

Square 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

Regression 129,303 2 64,652 23,563 0,000 



 

 

Residual 

Total 

252,423 92 2,744 

381,726 94 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019.  Lihat lampiran 23 

Berdasarkan data Tabel 4.16 dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi sebesar 0,000<0,05. Sedangkan Fhitung dalam tabel diatas 

sebesar 23,563. Sementara itu nilai Ftabel sebesar 3,10. Diperoleh dari 

Ftabel= f(k-1; n-k, 0,05)= (3-1; 95-3; 0,05) = (2; 92; 0,05), dengan 

demikian Fhitung>Ftabel atau 23,563>3,10. Sehingga ada pengaruh 

signifikan variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y secara bersam-sama. 

c. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisian determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase 

perubahan variabel Y yang disebabkan oleh variabel X. hasil uji F 

pada analisis regresi linier berganda dapat dinyatakan dalam tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R square 

1 0,582 0,339 0,324 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019. Lihat lampiran 24 

Berdasarkan Tabel 4.17 dapat diketahui hasil koefisien 

determinasi dapat dilihat dari Adjusted R Squareyang menunjukkan 

bahwa minat investasi dipengaruhi oleh kedua variabel yaitu return  



 

 

dan risiko sebesar 32,4%, sisanya yaitu 67,6% dipengaruhi variabel 

lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. 

 

D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian “Pengaruh Return dan Risiko Terhadap 

Minat Investasi Mahasiswa di Galeri Investasi Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo” diperoleh rekapitilasihasilujihipotesis yang sudahdilakukan: 

Tabel 4.18 

Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis 

 

No Hipotesis Uji Regresi Uji T/F Keterangan 

1.  Ha1 Ditolak = tidak 

terdapat Pengaruh 

yang signifikan 

antara Return (X1)  

terhadap 

MinatInvestasiMah

asiswa (Y) 

Hasil uji 

regresi 

menunjukkan 

X1 memiliki 

nilai positif 

sebesar  

0,139. Hal ini 

berarti 

semakin 

tinggi Return 

maka 

semakin 

tinggi pula 

minat untuk 

melakukan 

investasi. 

Hasil uji t 

menunjukkan 

X1 memiliki 

nilaithitung<ttabel 

(1,530<1,986) 

dan nilai 

signifikan 

(0,129>0,005) 

Nilai b1 

sebesar 0,139. 

Return (X1) 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

MinatInvesta

siMahasiswa 

(Y). 

2. Ha2 Diterima =  

Terdapat Pengaruh 

yang signifikan 

antara Risiko (X2) 

terhadap 

MinatInvestasiMah

Hasil uji 

regresi 

menunjukkan 

hasil sebesar 

0,430. Hal ini 

berarti bahwa 

semakin 

Hasil uji t 

menunjukkan 

nilai 

thitung>ttabel 

(4,670>1,986) 

dan nilai 

signifikan 

Risiko (X2)  

berpengaruh 

terhadap 

MinatInvesta

siMahasiswa 

(Y). 



 

 

asiswa (Y) tinggi Risiko 

maka 

semakin 

tinggi  minat 

untuk 

melakukan 

investasi. 

(0,000 < 0,05) 

Nilai b2 = 

0,430. 

3.  Ha3 Diterima = 

terdapat pengaruh 

signifikan Return 

danRisikoterhadap

MinatInvestasiMah

asiswa. 

Hasil uji 

regresi 

menunjukkan 

hasil sebesar 

19,356. Hal 

ini berarti 

bahwa Return 

dan  Risiko 

secara 

simultan atau 

bersama-

sama 

berpengaruh 

terhadap  

minatinvestas

imahasiswa. 

Hasil uji f 

menunjukkan 

nilai Fhitung> 

Ftabel 

(23,563>3,10). 

Nilai 

signifikan 

(0,000<0,05) 

. 

Return (X1) 

dan  Risiko 

(X2) 

berpengaruh 

terhadap 

MinatInvesta

siMahasiswa 

(Y).  

 

1. Pengaruh Return terhadap Minat Investasi Mahasiswa di Galeri 

Investasi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi untuk 

persepsi return sebesar 1,530 dan signifikansi 0,129. Apabila 

dibandingkan maka thitung<ttabelsebesar (1,530<1,986) dan nilai signifikansi 

(0,129>0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa return tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadapMinatInvestasiMahasiswadi Galeri Investasi 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Sehingga dapat diambil 



 

 

kesimpulan bahwa Ha1 ditolak dan Ho1 dapat diterima.Berdasarkan hasil 

tersebut, Return bukanlah variabel yang dapat mempengaruhi 

minatmahasiswa untuk melakukaninvestasi.Artinya, Return tidak mampu 

mempengaruhi MinatMahasiswa untuk melakukan Investasi. 

Return adalah keuntungan yang diperoleh individu, perusahaan atau 

institusi dari hasil kebijakan investasi yang telah dilakukan.
117

Tujuan dari 

investor dalam berinvestasi adalah memaksimalkan return, tanpa 

melupakan faktor risiko investasi yang harus dihadapinya. Return 

merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan 

juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas 

investasi yang dilakukannya.
118

 Sebagaimana dalam teori return dan risiko, 

bahwa return yang tinggi menghasilkan risiko yang tinggi dan sebaliknya 

return yang rendah akan menghasilkan risiko yang rendah, dan rata-rata 

calon investor sebelum melakukan investasi sangat memperhatikan risiko 

yang ada dibanding dengan return yang akan diterima.
119

 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktavia 

(2018), bahwa return belum bisa membuktikan pengaruhnya terhadap 

minat investasi di pasar modal. Jika tingkat return/keuntungan tinggi maka 

risiko yang akan dihadapi juga tinggi. Dengan adanya risiko yang tinggi 

maka mahasiswa akan mempertimbangkan/memikirkan kembali untuk 

berinvestasi, meskipun ada penurunan harga saham dan keuntungan yang 

besar maka tidak akan berpengaruh terhadap minat investasi mahasiswa. 
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Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Sura (2018) bahwa return 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat memilih jenis 

investasi. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa calon investor yaitu 

mahasiswa ketika berinvestasi sangat mempertimbangkan dan 

memperhatikan risiko investasi daripada tingkat return yang akan 

dihasilkan, sehingga return tidak berpengaruh terhadap 

minatinvestasimahasiswa di GaleriInvestasi Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. 

2. PengaruhRisiko terhadap Minat Investasi Mahasiswa di Galeri 

Investasi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi untuk 

persepsi risiko sebesar 4,670 dan signifikansi 0,000. Apabila dibandingkan 

maka thitung>ttabelsebesar(4,670>1,986) dan nilai signifikansi (0,000<0,05), 

sehingga dapat dikatakan bahwa risiko memiliki pengaruh signifikan 

terhadap MinatInvestasiMahasiswadi Galeri Investasi Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Ha2 

diterima dan Ho2 ditolak.Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho2 ditolak dan Ha2 diterima. Hal ini berarti bahwa 

secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabelRisikoterhadap MinatInvestasi. Artinya, semakin tinggi Risiko 

dalam investasi maka semakin tinggi pula minatinvestasimahasiswa yang 

akan dilakukannya. 



 

 

Risikoadalahkemungkinanakansebuah hasil yang diperoleh 

menyimpang dari yang diharapkan.
120

Pada saat berinvestasi, terdapat 

unsur ketidakpastian atau risiko. Investor tidak mengetahui dengan pasti 

hasil dari investasi yang dilakukannya sehingga investor akan mengalami 

risiko.
121

 Dalam konsep penelitian, risiko dikonsepsikan melibatkan dua 

unsur, yaitu ketidakpastian dan konsekuensi-konsekuensi yang 

berhubungan dengan setiap pilihan tindakan. Besarnya risiko yang akan 

dialami seseorang merupakan fungsi dari dua variabel, yaitu suatu jumlah 

yang dipertaruhkan dan perasaan individu mengenai kepastian subyektif 

dari keberhasilan atau kegagalan. Secara konseptual maka sesuatu dapat 

diperoleh jika sesuatu lainnya dipertaruhkan.
122

 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yonar (2017) 

menyatakan bahwa seseorang cenderung mengabaikan risiko jika hal yang 

dipertaruhkan nilainya tidak besar. Sebaliknya, jika nilainya besar maka 

bisa dipastikan setiap orang akan berusaha semaksimal mungkin untuk 

menekan risiko. Suatu investasi (terutama saham) tidak bisa dibeli dengan 

jumlah yang sedikit, misalnya satu lembar saja meskipun terdapat saham-

saham yang harga per lembarnya saja sudah sangat mahal. Jika demikian, 

maka tidak mungkin investor akan mengabaikan tingkat risiko yang 

nantinya akan mereka tanggung jika membeli saham tersebut. Tingkat 

risiko ini yang akan mempengaruhi pilihan investor dalam investasi, selain 

apakah investor tersebut termasuk risk taker atau risk averse. 
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Penelitian berikutnya, Malik (2017) menyatakan bahwa hasil 

pengujian variabel risiko sesuai model regresi berbanding positif terhadap 

dependen variabel yaitu minat berinvestasi saham syariah yang mana 

semakin tinggi risiko semakin banyak atau meningkat peminat investasi 

didasarkan pada indikator  pernyataan yang valid yaitu bahwa investor 

atau responden membeli saham lebih dari satu untuk mengurangi risiko 

lebih, memilih perusahaan yang liquiditasnya tinggi, saham yang produktif 

dan kebijakan yang tepat. 

Seperti halnya penelitian Dewi (2017) menyatakan bahwa risiko 

berpengaruh positif pada minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. 

Biasanya orang yang akan berinvestasi menghindari risiko. Namun dalam 

penelitian ini diperoleh hasil bahwa semakin tinggi risiko yang diterima, 

minat berinvestasi mahasiswa semakin besar. Hal ini kemungkinan 

disebabkan oleh mahasiswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pasar modal, dimana 

untuk memperoleh hasil yang tinggi harus disertai dengan risiko yang 

tinggi pula.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa calon investor akan 

berusaha semaksimal mungkin menekan risiko dalam berinvestasi. Di 

samping itu, seorang calon investor (mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam) juga siap dan berani menanggung konsekuensi-konsekuensi 

atas sesuatu yang dipertaruhkan, sehinggarisiko berpengaruh terhadap 



 

 

minat investasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. 

3. Pengaruh Return dan Risiko terhadap Minat Investasi Mahasiswa di 

Galeri Investasi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara 

simultan (bersama-sama) antara persepsi return dan persepsi risiko 

terhadap Minat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam untuk 

Berinvestasi di Galeri Investasi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

dengan nilaiFhitung > Ftabel atau 23,563>3,10dan signifikansi sebesar 0,000 < 

0,05, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H3 diterima dan H0 

ditolak. Selainitudiperolehnilaikoefisiendeterminasisebesar0,324atau 

32,4%. Artinyareturn danrisiko (variabelindependen) 

mampumenjelaskanvariabelminatinvestasi (variabeldependen) sebesar 

32,4%, sedangkan67,6%diterangkanolehvariabel lain. Variabel yang 

paling besarpengaruhterhadapminatinvestasiadalahvariabelrisiko, 

karenavariabelrisikomemilikinilaithitunglebihbesardaripadavariabelreturn.H

al ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara ReturndanRisikoterhadapMinatInvestasiMahasiswa. 

Artinya, semakin tinggi ReturndanRisikoyang dilakukan secara bersama-

sama (simultan) maka akan semakin tinggi pula minatinvestasi yang akan 

dilakukan oleh Mahasiswa FEBI.  

Preferensi investor dalam hal investasi, eratkaitannya dengan 

pertimbangan terhadap return dan risiko investasi. Setiap investor 



 

 

memiliki pengetahuan menanggung risiko yang berbeda-beda, namun 

mereka mengharapkan return  yang sesuai.
123

 Dalam investasi return dan 

risiko merupakan dua unsur yang memiliki hubungan searah, semakin 

tinggi risiko investasi semakin besar peluang return  yang diperoleh. 

Sebaliknya semakin kecil peluang risiko semakin kecil pula peluang return 

yang diperoleh. Investasi diperdagangan berjangka dikenal sebagai bentuk 

investasi tinggi sekaligus berpotensi memberikan keuntungan yang amat 

tinggi dalam waktu yang relatif singkat.
124

 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Raditya (2014), yang 

menyatakan bahwa ekspektari retun dan persepsi terhadap risiko 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap minat investasi mahasiswa. 

Mahasiswa memilih untuk menanamkan sebagian uangnya di pasar modal 

dengan harapkan mendapatkan imbal hasil yang tinggi. Pemahaman 

mahasiswa terhadap return dan risiko yang berbanding lurus membuat 

mahasiswa dapat memilih keputusn yang tepat saat melakukan aktivitas 

investasi di pasar modal. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Yonar 

(2017) menyatakan bahwa Ekspektasi Return dan Persepsi Risiko 

berpengaruh signifikan terhadap minat investasi. 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa investor 

mahasiswa ketika berinvestasi sangat meperhatikan tingkat return dan 

risiko dalam investasi, sehingga secara bersama-sama return dan risiko 

berpengaruh terhadap minat mahasiswa 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang berjudul “Pengaruh Return dan Risiko terhadap 

Minat Investasi Mahasiswa di Galeri Investasi Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo,” maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Secara parsial variabel return tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap minat investasi mahasiswa di Galeri investasi Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo dengan nilai thitung variabel return 1,530<dari ttabel 

1,986 dan signifikansi sebesar 0,129 > 0,05. 

2. Secara parsial variabel risiko memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

minat investasi mahasiswa di Galeri investasi Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo dengan nilai thitung variabel persepsi risiko 4,670 > dari ttabel 1,986 

dan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 

3. Secara simultan variabel return dan risiko memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap minat investasi mahasiswa di Galeri investasi Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo dengan nilai Fhitung 23,56>dari Ftabel 3,09 

dan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 

 

 

 

 



 

 

B. Saran 

Dari pembahasan dan kesimpulan yang telah dibahas berikut beberapa 

saran yang diberikan: 

1. Bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo yang saat ini belum pernah bergabung menjadi investor 

di pasar modal syariah, mulai dari sekarang untuk bergabung di pasar 

modal karena dengan berinvestasi di pasar modal dapat menambah 

wawasan, membuka lapangan pekerjaan baru serta sebagai bekal persiapan 

masa depan dalam hal finansial. 

2. Saran bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian  serupa 

disarankan untuk menambah variabel penelitian yang diduga dapat 

berpengaruh kuat terhadap Minat Investasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam untuk Berinvestasi di Galeri Investasi Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Daftar Pustaka 

 

Arifin, Zainal. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Alfabet: 2003. 

 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2013. 

 

Asnawi, Nur dan Masyuri. Metodologi Riset Manajemen Pemasaran. Malang: UIN 

Malang Press, 2009. 

 

Azizah, Nur Aisyah. “Pengaruh Marketing Mix  dan Kemampuan Finansial 

Terhadap Minat Investasi Reksadana Syariah”, Skripsi. Jakarta: UIN Syarif 

Hidayatullah, 2015. 

 

Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi. Jakarta: PT Kencana 

Pramedia Group, 2013), 129. 

 

Devianti, Luh Putu Ayu Eka., I Gusti Ayu Purnamawati dan I Nyoman Putra Yasa. 

“Pengaruh Norma Subjektif, Persepsi Return dan Literasi Keuangan 

Terhadap Minat Mahasiswa untuk Berinvestasi Saham di Pasar Modal”, e-

Journal S1 Ak, 2. 2017. 

 

Fahmi, Irham., dan Yovi Lavianti H. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. 

Bandung: Alfabeta, 2009. 

 

Fitria, Hadiyati dan Ending Ahmad Yani. “Faktor-Faktot yang Mempengaruhi 

Minat Mahasiswa Memilih Perguruan Tinggi Ekonomi Islam.” Studi Kasus: 

STEI SEBI. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 109. 

 

Hadi, Nor Pasar Modal. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015. 

 

Halim, Abdul. Analisis Investasi. Jakarta: Salemba Empat, 2005. 

 

Hanafi, Mamduh M. Manajemen Risiko. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014. 

 

Huda, Nurul., dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi pada Pasar Modal Syariah. 

Jakarta: Prenada Media Group, 2007. 

 

Husnan, Suad. Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas. Yogyakarta: 

UPP AMP YKPN, 2005. 

 

Kadir. Statistika Terapan: Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan Program 

SPS/Lisrel dalam Penelitian. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015. 

 



 

 

Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. Manajemen Pemasaran, Edisis ke-12. 

Jakarta: Indeks, 2007. 

 

Malik, Ahmad Dahlan. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat 

Masyarakat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah Melalui Bursa Galeri 

investasi UISI”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 01, Januari-Juni, 2017. 

 

Nandar, Haris., Mustafa Kamal Rokan dan M. Ridwan. “Faktor yang 

Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berinvestasidi Pasar Modal Syariah 

Melalui Galeri Investasi IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa”, KITABAH, 2, 

Juli-Desember, 2018. 

 

Neolaka, Amos. Metode Penelitian dan Statistik. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014. 

 

Noor, Henry Faisal. Investasi Keuangan Bisnis dan Pembangunan Ekonomi 

Masyarakat. Jakarta: PT. Indeks, 2008. 

 

Pianida, Didi. Kinerja Guru: Kompetensi Guru, Motivasi Kerja, Kepemimpinan 

Kepala Sekolah. Jawa Barat: CV Jejak, 2018. 

 

Purnomo, Rochmat Aldy. Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS 

(Ponorogo: CV Wade Group, 2017. 

 

Rachman, Fabian., Riskon Ginting dan Hafnizar Amir. “Pengaruh Stimulus Produk, 

Harga, dan Promosi terhadap Minat Beli Produk Baru Jenis Fashion yang 

dipasarkan di Forum Jual Beli Kaskus”, Epigram, No. 1, April, 2015. 

 

Rakhmat, Jalaludin. Psikologi Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2011. 

 

Riduwan & Engkos Achmad Kuncoro. Cara Mudah Menggunakan dan Memaknai 

Path Analysis (Analisis Jalur) Lengkap dengan Contoh Tesis dan 

Perhitungan SPSS 17.0. Bandung: Alfabeta, 2014. 

 

Riduwan. Dasar-Dasar Statistika. Bandung: Alfabeta, 2014. 

 

Sakdiyah, Halimatus., Abdul Wahid Mahsuni dan M. Cholid Mawardi. “Pengaruh 

Minat dan Perilaku Investor Terhadap Pilihan Keputusan Pada Investasi 

Berisiko”. E-JRA, 01, Agustus, 2018. 

 

Sarwono, Jonathan. Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS. Yogyakarta: 

Andi, 2019. 

 

Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama, 2012. 

Siregar, Syofian. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana, 2013. 



 

 

 

Siregar, Sofyian. Statistik Parametik untuk Penelitian KuantitatifDilengkapi dengan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17. Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2014. 

 

Siti Rahma Hasibuan. “Minat Investasi Mahasiswa untuk Berinvestasi di Pasar 

Modal Syariah”, Skripsi. Medan: UIN Sumatra Utara, 2018. 

 

Slameto. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Sobur, Alex. Psikologi umum. Bandung: Pustaka Setia, 2003. 

 

Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta, 2013. 

 

Sugiyono. Metode Penelitian Tindakan Komprehensif. Bandung: Alfabeta, 2015. 

 

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D. Bandung: Alfabeta, 2015. 

 

Suhir, M., Imam Syuhadi dan Riyadi. Pengaruh Persepsi Risiko, Kemudahan dan 

Manfaat Terhadap Keputusan Pembelian secara Online (survey terhadap 

pengguna situs website www.kaskus.co.id), Jurnal Administrasi Bisnis, 

(JAB), Vol. 8 No. 1, Februari 2014. 

 

Sujarweni, V. Wiratna. Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi,. Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press, 2015. 

 

Sumarwan, Ujang., dkk,. Riset Pemasaran dan Konsumen. Bogor: IPB Press, 2013. 

Supramono dan Haryanto. Desain Proposal Penelitian Studi Pemasaran. 

Yogyakarta: Andi, 2005. 

 

Susanti, Sartika., dkk. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa 

Berinvestasi di Galeri Investasi Universitas Negeri Makasar”, Prosiding 

Seminar Nasional Pendidikan Ekonomi, (2018). 

 

Susilowati, Yuliana. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa 

Akuntansi Syariah Untuk Berinvestasi di Pasar Modal Syariah”, Skripsi, 

Surakarta: IAIN Surakarta, 2017. 

 

Tandeililin, Eduardus. Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio. Yogyakarta: 

BPFE, 2001. 

 

Tandio, Timothius. “Pengaruh Pelatihan Pasar Modal, Return, Persepsi Risiko, 

Gender dan Kemajuan Teknologi Pada Minat Invetasi Mahasiswa”. Jurnal, 

No. 3, September, 2016. 

 

http://www.kaskus.co.id/


 

 

Trisnatio,Yonar Again. “Pengaruh Ekspektasi Return, Persepsi Terhadap Risiko, 

Dan Self Efficacy Terhadap Minat Investasi Saham Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta”, Skripsi, Yogyakarta: UNY, 2017. 

 

Usman, Husaini. Pengantar Statistika. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006. 

 

Wafirotin, Khusnatul Zulfa. “Persepsi Keuntungan Pedagang Kaki Lima di Jalan 

Baru Ponorogo”, Jurnal Ekuilibrium, No. 2, Maret, 2015. 

 

Walgito, Bimo. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Offset, 2002. 

 

Widarjono, Agus. Analisis Multivariat Terapan dengan Program SPSS, AMOS dan 

SMARTPLS. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015. 

 

Widyaningrum, Retno. Statistik Edisi Revisi. Ponorogo: STAIN PO Press, 2009. 

 

Wulandari, Putu Ayu., Ni Kadek Sinarwati. “Pengaruh Manfaat Fasilitas, Persepsi 

Kemudahan, Modal, Return, dan Persepsi Risiko Terhadap Minat 

Mahasiswa untuk Berinvestasi Secara Online”, e-Journal S1 Ak, 02, 2017. 

 

Yusuf, Muri. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. 

Jakarta: Kencana, 2014. 

 

 

 


