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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Data Responden 

Rincian penyebaran dan pengembalian kuesioner disajikan dalam tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Rincian Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner 

No Keterangan Jumlah 

1 Kuesioner yang dibagikan 124 lembar 

2 Kuesioner yang tidak kembali 9 lembar 

3 Kuesioner yang tidak lengkap 7 lembar 

4 Kuesioner yang diterima dan dapat diolah 108 lembar 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

Pada tabel 4.1. dapat terlihat bahwa kuesioner yang dibagikan pada 

responden sebanyak 124 lembar kuesioner, sedangkan kuesioner yang tidak 

kembali berjumlah 9 lembar dan kuesioner tidak lengkap berjumlah 7 lembar, 

sehingga total kuesioner yang diterima dan dapat diolah sebanyak 108 lembar. 

Pertama-tama peneliti meminta data kepada HRD perusahaan mengenai nama 

karyawan, lama waktu bekerja, dan lokasi pekerjaan para karyawan. Kemudian 

peneliti menyortir karyawan yang akan menjadi objek penelitian berdasarkan 

kriteria dari teknik purposive sampling, dan didapatkan 124 orang karyawan. 

Untuk responden yang berlokasi di LIK dan Gajahmada, peneliti menitipkan 

kuisioner pada staff yang bekerja di lokasi tersebut, sedangkan untuk responden 

yang berlokasi di Menara Suara Merdeka, peneliti menyebarkan kuisioner tersebut 

secara langsung.   
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4.2. Gambaran Umum Responden 

Gambaran umum responden terdiri dari jenis kelamin, usia, status 

pernikahan dan pendidikan disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.2. Jenis Kelamin Responden 

Keterangan Jumlah % 

Laki-laki 30 27,80 % 

Perempuan 78 72,20 % 

Total 108 100,00 % 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

Dari tabel 4.2. dapat dilihat bahwa pada penelitian ini responden terdiri dari 

30 orang laki-laki dan 78 orang perempuan. Di dalam tabel tersebut juga 

menunjukan persentase laki-laki sebesar 27,8% dan perempuan sebesar 72,7%. 

Jadi responden yang mengisi kuesioner dalam penelitian ini lebih didominasi oleh 

perempuan. 

Berikut adalah tabel jumlah dan presentase usia responden: 

Tabel 4.3. Usia Responden 

Keterangan Jumlah % 

21-30 tahun 21 19,40 % 

31-40 tahun 77 71,30 % 

>40 tahun 10 9,30 % 

Total 108 100,00 % 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

Dari tabel 4.3. dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini responden yang 

berumur 21-30 tahun berjumlah 21 orang (198,4%), yang berumur 31-40 tahun 

berjumlah 77 orang (71,3%), dan yang berumur di atas 40 tahun berjumlah 10 

orang (9,3%). 
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Berikut adalah tabel jumlah dan presentase status pernikahan responden: 

Tabel 4.4. Status Pernikahan Responden 

Keterangan Jumlah % 

Belum Menikah 33 30,6% 

Menikah 75 69,4% 

Total 108 100% 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

 Dari tabel 4.4. dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini mayoritas  

responden berstatus sudah menikah yaitu berjumlah 75 orang (69,4%) dan yang 

laki-laki berjumlah 33 orang (3,6%). 

 

Berikut adalah tabel jumlah dan presentase pendidikan responden: 

Tabel 4.5. Pendidikan Responden 

Keterangan Jumlah % 

SMA 20 18,50 % 

D3 18 16,60 % 

S1 67 62,00 % 

S2 3 2,80 % 

Total 108 100,00 % 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

Dari tabel 4.5. diatas dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini mayoritas  

responden berpendidikan S1 yaitu berjumlah 67 orang (62%), diikuti dengan 

berpendidikan SMA berjumlah 20 orang (18,5%), berpendidikan D3 berjumlah 18 

orang (16,6%), dan yang paling sedikit berpendidikan S2 berjumlah 3 orang 

(2,8%). 
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4.3.  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.3.1.Hasil Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan 

r tabel. Berdasarkan pada Ghozali (2016) diketahui bahwa jika N = 108 responden 

dan α = 5% maka didapat r tabel sebesar 0.190. Maka dapat dikatakan hasil 

pengujian untuk validitas pengetahuan keuangan semua variabel valid karena nilai 

r hitung > r tabel (0.190). Berikut ini adalah hasil uji validitas untuk variabel 

pengetahuan keuangan: 

Tabel 4.6. Hasil Pengujian Validitas Pengetahuan Keuangan 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

 

Dilihat dari tabel 4.6. tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel 

sehingga semua item pertanyaan untuk variabel pengetahuan keuangan adalah 

Pertanyaan r hitung r tabel (N=108,  

α= 52) 

Keterangan 

X1 0,227 0,190 Valid 

X2 0,349 0,190 Valid 

X3 0,266 0,190 Valid 

X4 0,301 0,190 Valid 

X5 0,488 0,190 Valid 

X6 0,569 0,190 Valid 

X7 0,548 0,190 Valid 

X8 0,554 0,190 Valid 

X9 0,566 0,190 Valid 

X10 0,513 0,190 Valid 

X11 0,393 0,190 Valid 

X12 0,307 0,190 Valid 

X13 0,446 0,190 Valid 

X14 0,577 0,190 Valid 

X15 0,514 0,190 Valid 

X16 0,297 0,190 Valid 

X17 0,469 0,190 Valid 

X18 0,336 0,190 Valid 



35 

 

valid. Hal ini didasarkan pada kriteria dari Ghozali (2016) yang menyatakan 

bahwa jika jumlah r hitung > r tabel (0.190) maka dapat dikatakan valid. Tabel 

berikut ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel perilaku 

keuangan: 

Tabel 4.7. Hasil Pengujian Validitas Perilaku Keuangan 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

Dari tabel 4.7. tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

untuk item pertanyaan perilaku keuangan ini dapat dikatakan valid. Hal ini 

didasarkan pada kriteria dari Ghozali (2016) yang menyatakan bahwa jika jumlah 

r hitung > r tabel (0.190) maka dapat dikatakan valid. Tabel berikut ini 

menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel keputusan investasi 

karyawan: 

Pertanyaan r hitung r tabel (N=108,  

α= 52) 

Keterangan 

X1 0,326 0,190 Valid 

X2 0,631 0,190 Valid 

X3 0,465 0,190 Valid 

X4 0,310 0,190 Valid 

X5 0,388 0,190 Valid 

X6 0,586 0,190 Valid 

X7 0,393 0,190 Valid 

X8 0,513 0,190 Valid 

X9 0,487 0,190 Valid 

X10 0,546 0,190 Valid 

X11 0,631 0,190 Valid 

X12 0,482 0,190 Valid 

X13 0,267 0,190 Valid 

X14 0,195 0,190 Valid 

X15 0,243 0,190 Valid 

X16 0,326 0,190 Valid 
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Tabel 4.8. Hasil Pengujian Validitas Keputusan Investasi Karyawan 

 

Dari tabel 4.8. tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

untuk item pertanyaan keputusan investasi karyawan ini dapat dikatakan valid.Ini 

sesuai dengan Ghozali (2016) yang menyatakan bahwa jika jumlah r hitung > r 

tabel maka dapat dikatakan valid. Berikut adalah hasil pengujian validitas untuk 

karakteristik karyawan: 

Tabel 4.9. Hasil Pengujian Validitas Karakteristik Karyawan 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Dari tabel 4.9. diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga untuk item 

pertanyaan karakteristik karyawan dapat dikatakan valid. Hal ini didasarkan pada 

kriteria dari Ghozali (2016) yang menyatakan bahwa jika jumlah r hitung > r tabel 

maka dapat dikatakan valid. 

 

Pertanyaan r hitung r tabel (N=108,  

α= 52) 

Keterangan 

X1 0,333 0,190 Valid 

X2 0,522 0,190 Valid 

X3 0,568 0,190 Valid 

X4 0,551 0,190 Valid 

X5 0,456 0,190 Valid 

X6 0,667 0,190 Valid 

X7 0,478 0,190 Valid 

X8 0,505 0,190 Valid 

X9 0,467 0,190 Valid 

Pertanyaan r hitung r tabel (N=108,  

α= 52) 

Keterangan 

X1 0,599 0,190 Valid 

X2 0,736 0,190 Valid 

X3 0,600 0,190 Valid 

X4 0,370 0,190 Valid 
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4.3.2. Hasil Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil dari 

kuesioner ini dapat dipercaya atau reliabel. Hal ini didasarkan pada kriteria dari 

Ghozali (2016) yang menyatakan bahwa jika nilai Alpha Cronbach > 0,6 maka 

dapat dikatakan reliabel. 

Berikut ini adalah hasil untuk pengujian reliabilitas dari keempat variabel 

penelitian: 

Tabel 4.10. Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian 

Variabel Alpha Cronbach Keterangan 

Pengetahuan Keuangan 0,836 Reliabel 

Perilaku Keuangan 0,818 Reliabel 

Keputusan Investasi Karyawan 0,806 Reliabel 

Karakteristik Karyawan 0,770 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Dilihat dari tabel 4.10. dapat diketahui bahwa untuk masing-masing variabel 

pada penelitian ini memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,6 sehingga 

dikatakan reliabel. 
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4.4.  Tanggapan Responden 

Untuk mengetahui frekuensi tanggapan responden (F) mengenai 

pengetahuan keuangan dapat dilihat pada tabel 4.11. 

Keterangan: 

Contoh cara perhitungan pertanyaan nomor 1 

 = (Jumlah yang menjawab SS x 5) + (Jumlah yang menjawab S x 4) + 

(Jumlah yang menjawab N x 3) + (Jumlah yang menjawab TS x 2) + 

(Jumlah yang menjawab STS x 1)   

N (jumlah responden) 

 = (11x5) + (59 x 4) + (16 x 3) + (21 x 2) + (1 x 1) 

     108  

 =  55 + 236 + 48 + 42 + 1 

   108 

 = 382 

    108 

 = 3,54 

Cara ini dilakukan sama untuk semua pernyataan yang ada dalam variabel. Dapat 

dilihat pada halaman 67. 
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Tabel 4.11. Persepsi Responden Mengenai Pengetahuan Keuangan 

    Jawaban 

No Pernyataan TOTAL 
Rata-rata Kategori 

   SCORE 

1 Saya memahami tentang apa yang disebut pengetahuan 

keuangan 
382 3,54 

Sedang 

 

2 Saya merasa pengetahuan keuangan dapat membantu 

saya untuk mencapai kesuksesan dalam keuangan 
424 3,93 Tinggi 

3 Saya mengerti mengenai aset lancar dan aset tidak 

lancar 
392 3,63 Sedang 

4 Saya merasa inflasi keuangan yang tinggi 

menyebabkan biaya hidup akan naik dengan pesat 
388 3,59 Sedang 

5 Saya merasa nilai uang sekarang lebih kecil dari nilai 

uang di masa mendatang 
412 3,81 Tinggi 

6 Saya mengerti mengenai deposito dan karakteristiknya 405 3,75 Tinggi 

7 Saya mengerti mengenai kredit dan perbankan 387 3,58 Sedang 

8 Saya mengerti mengenai manfaat menabung 409 3,79 Tinggi 

9 Saya membatasi kredit konsumsi sebesar 35% dari 

pendapatan yang saya miliki 
400 3,70 Tinggi 

10 Saya merasa penting memiliki dana pensiun untuk 

simpanan yang disiapkan dalam kondisi darurat 
396 3,67 Tinggi 

11 Saya merasa asuransi memiliki banyak kegunaan dan 

manfaat bagi saya 
415 3,84 Tinggi 

12 Saya mengikuti asuransi karena inisiatif saya sendiri 379 3,51 Sedang 

13 Saya memahami mengenai jenis-jenis asuransi 353 3,27 Sedang 

14 Saya mengerti mengenai premi asuransi, polis 

asuransi, dan klaim asuransi 
377 3,49 Sedang 

15 Saya mengerti mengenai saham dan reksadana 382 3,54 Sedang 

16 Ketika saya menyebarkan investasi yang saya lakukan, 

maka risiko kerugian uang akan naik 
401 3,71 Tinggi 

17 Saya merasa reksadana memberikan jaminan 

pendapatan yang pasti 
366 3,39 

Sedang 

 

18 Saya merasa paham mengenai bank yang merupakan 

lembaga keuangan yang kegiatannya jasa keuangannya 

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

419 3,88 Tinggi 

 Rata-Rata 

 
3,65 

Sedang 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

 



40 

 

Menurut Sugiyono (2015), perhitungan skor tiap item pertanyaan adalah 

sebagai berikut : 

               Nilai terbesar – nilai terkecil 

RS  =  

                     Jumlah Jawaban 

RS  =  5-1   = 1.33 

       3 

Rentang Skala Kategori 

1,00 - 2,33 

2,34 - 3,66 

3,67 – 5,00 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

 

Berdasarkan pada tabel 4.11. dapat diketahui bahwa ternyata rata-rata 

responden untuk pengetahuan keuangan sebesar 3,65 dan termasuk dalam kategori 

sedang. Kemudian untuk mengetahui frekuensi tanggapan responden mengenai 

perilaku keuangan dapat dilihat pada tabel 4.12. 

Keterangan: 

Contoh cara perhitungan pertanyaan nomor 1  

 = (Jumlah yang menjawab SS x 5) + (Jumlah yang menjawab S x 4)  + 

(Jumlah yang menjawab N x 3) + (Jumlah yang menjawab TS x 2)  + 

(Jumlah yang menjawab STS x 1)   

N (jumlah responden) 

 = (16x5) + (63x 4) + (16 x 3) + (12 x 2) + (1 x 1) 

               108 

 = 80 + 252 + 48 + 24 + 1 

   108 

 = 405 

           108 

 = 3,75 
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Cara ini dilakukan sama untuk semua pernyataan yang ada dalam variabel. Dapat 

dilihat pada halaman 69. 

 

Tabel 4.12. Persepsi Responden Mengenai Perilaku Keuangan 

   Jawaban 

No Pernyataan TOTAL 
Rata-rata Kategori 

   SCORE 

1 Saya mencatat penerimaan dan pengeluaran harian secara 

teratur 
405 3,75 Tinggi 

2 Pendapatan yang saya terima, saya sisihkan terlebih dahulu 

untuk tabungan/investasi, dan sisanya untuk konsumsi 
377 3,49 Sedang 

3 Sayamenyediakandanauntukpengeluarantidakterduga 

(emergency fund) 
342 3,17 Tinggi 

4 Saya membuat anggaran pengeluaran dan belanja (harian, 

bulanan, tahunan, dan lain-lain) 
400 3,70 Tinggi 

5 Saya membayar tagihan rutin, seperti : listrik, air, telepon, 

dan lainnya secara tepat waktu setiap bulan 
415 3,84 Tinggi 

6 Saya melakukan survei harga di beberapa tempat sebelum 

berbelanja 
388 3,59 Sedang 

7 Saya mencocokkan kembali tagihan sebelum membayar 416 3,85 Tinggi 

8 Saya merasa penganggaran bermanfaat agar penggunaan 

uang lebih terarah dan menghindari pemborosan 
425 3,94 Tinggi 

9 Sekurang-kurangnya 10% dari pendapatan saya saat ini, 

saya sisihkan untuk investasi 
404 3,74 Tinggi 

10 Sayaselalumenabungsecaraperiodikataurutin 408 3,78 Tinggi 

11 Saya menyimpan dana pengeluaran tak terduga di tabungan 377 3,49 Sedang 

12 Saya selalu memantau jumlah saldo atau dana di rekening 

saya 
413 3,82 Tinggi 

13 Saya membeli barang berdasarkan kebutuhan bukan 

keinginan 
418 3,87 Tinggi 

14 Saya mengatur pengeluaran lebih kecil dari pendapatan 409 3,79 Tinggi 

15 Saya bertindak ekonomis dalam semua aspek keuangan, 

seperti : berhemat, menentukan skala prioritas, bertindak 

rasional dalam pengeluaran uang, dan patuh pada prinsip 

biaya dan keuntungan 

423 3,92 Tinggi 

16 Saya tidak membeli sesuatu selain apa yang ada dalam 

catatan pengeluaran saya 
405 3,75 Tinggi 

 Rata-Rata 
 

3,72 Tinggi 

 Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

 



42 

 

Berdasarkan pada tabel 4.12. dapat diketahui bahwa ternyata rata-rata 

responden untuk perilaku keuangan sebesar 3,72 dan termasuk dalam kategori 

tinggi. 

Lalu untuk mengetahui frekuensi tanggapan responden mengenai keputusan 

investasi karyawan dapat dilihat pada tabel 4.13. 

Keterangan: 

Contoh cara perhitungan pertanyaan nomor 1  

 = (Jumlah yang menjawab SS x 5) + (Jumlah yang menjawab S x 4)  + 

(Jumlah yang menjawab N x 3) + (Jumlah yang menjawab TS x 2)  + 

(Jumlah yang menjawab STS x 1)   

      N (jumlah responden) 

 = (16x5) + (56 x 4) + (18 x 3) + (17 x 2) + (1 x 1) 

     108 

 =  80 + 224 + 54 + 34 + 1 

   108 

 = 393 

    108 

 = 3,64 

Cara ini dilakukan sama untuk semua pernyataan yang ada dalam variabel. 

Dapat dilihat pada halaman 70. 
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Tabel 4.13. Persepsi Responden Mengenai Keputusan Investasi Karyawan 

    Jawaban 

No Pernyataan TOTAL 
Rata-rata Kategori 

   SCORE 

1 Setiap memiliki dana lebih, saya menyisihkan 

dana untuk ditabung 
393 3,64 Sedang 

2 Saya menyimpan dana pada bank yang berbeda 403 3,73 Tinggi 

3 Saya menghitung jumlah kekayaan bersih (aset 

dikurangi hutang) per tahun 
382 3,54 Sedang 

4 Saya memiliki asuransi yang memadai untuk 

menutupi besarnya biaya tak terduga seperti 

biaya rumah sakit, cacat, atau tanggung jawab 

untuk kerusakan kepada orang lain 

393 3,64 Sedang 

5 Saya memiliki dana tak terduga yang cukup 

untuk membayar keadaan darurat seperti 

perbaikan mobil dan biaya kesehatan 

423 3,92 Tinggi 

6 Saya memiliki dana setidaknya dalam tiga bulan 

dan menyisihkannya ke dalam rekening yang 

mudah diakses 

409 3,79 Tinggi 

7 Setiap memiliki dana lebih, saya selalu 

menyisihkan dana tersebut ditabung untuk 

membeli properti 

424 3,93 Tinggi 

8 Saya selalu melakukan pertimbangan dan 

membandingkan setiap jenis properti apa yang 

akan saya beli 

444 4,11 Tinggi 

9 Saya mendapat keuntungan dari properti yang 

saya miliki (apabila menjual lebih atau 

menyewakan) 

223 2,10 Rendah 

 Rata-Rata 
 

3,60 Sedang 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

 

Berdasarkan pada tabel 4.13. dapat diketahui bahwa ternyata rata-rata 

responden untuk keputusan investasi karyawan sebesar 3,60 dan termasuk dalam 

kategori sedang.  

Untuk mengetahui frekuensi tanggapan responden mengenai karakteristik 

karyawan dapat dilihat pada tabel 4.14. 
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Keterangan: 

Contoh cara perhitungan pertanyaan nomor 1  

 = (Jumlah yang menjawab SS x 5) + (Jumlah yang menjawab S x 4)  + 

(Jumlah yang menjawab N x 3) + (Jumlah yang menjawab TS x 2)  + 

(Jumlah yang menjawab STS x 1) 

N (jumlah responden) 

 = (12x5) + (58 x 4) + (23 x 3) + (14 x 2) + (1 x 1) 

               180 

 =  60+ 232 + 69 + 28 + 1 

   108 

 = 390 

    108 

 = 3,61 

Cara ini dilakukan sama untuk semua pernyataan yang ada dalam variabel. Dapat 

dilihat pada halaman 71. 

 

Tabel 4.14. Persepsi Responden Mengenai Karakteristik Karyawan 

    Jawaban 

No Pernyataan TOTAL 
Rata-rata Kategori 

   SCORE 

1 Saya mengelola keuangan tanpa merasa 

takut dan kuatir 
390 3,61 Sedang 

2 Saya tidak merasa kuatir apabila 

berinvestasi pada sesuatu yang belum 

pasti, seperti saham dan reksadana 

349 3,23 Sedang 

3 Saya melakukan pinjaman ketika 

membutuhkan uang 
375 3,47 Sedang 

4 Saya dapat mentoleransi segala risiko 

yang terjadi dalam investasi (contoh: 

likuidasi bank, penurunan suku bunga) 

404 3,74 Tinggi 

 Rata-Rata 
 

3,51 Sedang 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
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Berdasarkan pada tabel 4.14. dapat diketahui bahwa ternyata rata-rata 

responden untuk karakteristik karyawan sebesar 3,51 dan termasuk dalam kategori 

sedang. 

 

4.5.  Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, dari 

masing-masing variabel (Ghozali, 2016). Pada penelitian ini dilakukan uji statistik 

deskriptif dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.15. Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Pengetahuan Keuangan 108 43,00 90,00 65,6019 8,35759 

Perilaku Keuangan 108 46,00 80,00 59,4907 7,10600 

Tingkat Penghasilan 108 1,00 4,00 1,9722 ,42047 

Keputusan Investasi 

Karyawan 
108 22,00 45,00 34,1204 4,63977 

Karakteristik Karyawan 108 7,00 20,00 14,0556 2,85419 

 Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

 
 Dari tabel diatas dapat dilihat nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan 

standar deviasi dari lima variabel yang diuji dengan jumlah responden sebesar 108 

orang. Adapun lima variabel yang diuji adalah pengetahuan keuangan, perilaku 

keuangan, tingkat penghasilan, keputusan investasi karyawan, dan karakteristik 

karyawan sebagai investor.  

 Berdasarkan tabel 4.15 diketahui bahwa variabel pengetahuan keuangan 

memiliki nilai minimum 43 dan nilai maksimum 90 dengan rata-rata atau mean 
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sebesar 65,6019 dan standar deviasi sebesar 8,35759. Variabel ini memiliki 18 

buah pertanyaan dengan 5 pilihan skala jawaban. Pengetahuan keuangan disini 

diukur dengan indikator pengetahuan umum keuangan, tabungan dan pinjaman, 

asuransi, serta investasi. Dari 18 buah pertanyaan yang diajukan, rata-rata jawaban 

responden cenderung tinggi karena berada di angka lebih dari 3. Nilai mean yang 

sebesar 65,6019 memiliki arti bahwa pengetahuan untuk mengelola keuangan 

dalam pengambilan keputusan keuangan sudah baik. 

 Untuk variabel perilaku keuangan memperoleh nilai minimum 46 dan nilai 

maksimum 80 dengan rata-rata atau mean sebesar 59,4907 serta standar deviasi 

7,10600. Variabel ini memiliki 16 buah pertanyaan dengan 5 pilihan skala 

jawaban. Indikator pengukuran yang digunakan yaitu perilaku pengorganisasian, 

perilaku pengeluaran, perilaku menabung, dan perilaku pemborosan. Dari nilai 

mean yang didapatkan, dapat diketahui jawaban responden cenderung tinggi. Hal 

ini berarti bahwa cara dimana karyawan di perseroan ini mengelola sumber dana 

(uang) untuk digunakan sebagai keputusan penggunaan dana, penentu sumber 

dana, serta keputusan untuk perencanaan pensiun maupun jangka panjang sudah 

baik. 

 Pada variabel ketiga yaitu variabel tingkat penghasilan, didapatkan nilai 

minimum sebesar 1.00 dan nilai maksimum sebesar 4.00 serta mean atau rata-rata 

sebesar 1,9722 dan nilai standar deviasi 0,42047. Pada variabel ini hanya diajukan 

1 buah pertanyaan dengan 5 pilihan skala jawaban yang berupa rentang 

pendapatan yang diterima oleh responden selama satu bulan. Nilai mean yang 

sebesar 1,9722 ini dapat diartikan bahwa sebagian besar responden rata-rata 
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tingkat penghasilannya berada di rentang Rp.2.500.000,- hingga Rp.7.500.000,-. 

Dari hasil kuisioner diketahui bahwa ada 10 responden yang penghasilannya 

dibawah Rp.2.500.000,- lalu sebanyak 92 responden yang penghasilannya berada 

di rentang Rp.2.500.000,- hingga Rp.7.500.000,-, sebanyak 5 reponden  

penghasilannya berada di rentang Rp.7.500.000,- hingga Rp.12.500.000,- dan 1 

orang responden memiliki penghasilan di rentang Rp.12.500.000,- hingga 

Rp.17.500.000,-.  

 Untuk variabel keputusan investasi karyawan memperoleh nilai minimum 

sebesar 22 dan nilai maksimum 45 dengan nilai rata-rata atau mean sebesar 

34,1204 serta standar deviasi sebesar 4,63977. Jumlah pertanyaan pada variabel 

ini ada 9 buah dengan 5 pilihan skala jawaban. Indikator pengukuran yang 

digunakan untuk mengukur variabel keputusan investasi karyawan yaitu besaran 

investasi, tabungan darurat, dan rencana properti. Nilai mean sebesar 34,1204 ini 

berarti responden sudah memikirkan mengenai alternatif investasi baik untuk 

keputusan yang bersifat mendesak maupun jangka panjang.  

 Untuk variabel karakteristik karyawan memperoleh nilai minimum sebesar 7 

dan maksimum 20 dengan nilai rata-rata atau mean sebesar 14,0556 serta standar 

deviasi sebesar 2,85419. Indikator pengukuran yang digunakan untuk mengukur 

variabel karakteristik karyawan ini adalah tingkat pengambilan risiko karyawan 

terhadap investasi dengan kuisioner sebanyak 4 buah pertanyaan dan 5 pilihan 

skala jawaban. Dari tabel statistik deskriptif dapat diketahui bahwa responden 

rata-rata memiliki keberanian untuk melakukan investasi baik dari pendapatan / 

penghasilan maupun dari pinjaman.  
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4.6.  Uji Normalitas 

 Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat pada nilai Kolmogorof-

Smirnov. Berikut ini adalah hasilnya:  

Tabel 4.16. Hasil Pengujian Normalitas 

 

 

Unstandardiz

ed Residual 

N 108 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 
4,23541548 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,077 

Positive ,076 

Negative -,077 

Test Statistic ,077 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,139
c
 

 Sumber: Data Primer yang Diolah(2018) 

 

 Dilihat dari tabel 4.16. diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. untuk 

unstandardized residual Komogorov Smirnov pada penelitian ini adalah 0,139> 

0,05 sehingga dapat dikatakan data pada penelitian ini normal. Artinya distribusi 

data pada penelitian ini normal. 

 

4.7.  Pengujian Hipotesis Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Perilaku 

Keuangan, dan Tingkat Penghasilan Terhadap Keputusan Investasi 

Karyawan 

 

 Pada penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan 

analisis regresi berganda. Untuk menyajikan hipotesis H1 yang menyatakan 
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bahwa terdapat pengaruh pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, dan tingkat 

penghasilan terhadap keputusan investasi karyawan digunakan Model (1) yang 

ada di Bab 3. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.17.  Uji Hipotesis 

 

Model Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Perilaku Keuangan dan Tingkat 

Penghasilan terhadap Keputusan Investasi Karyawan 

KIK = β0+ β1PK + β2RK + β3TP + e ........................................................(1) 

Variabel B t Sig. 

Pengetahuan Keuangan (PK)  0,170 1,675 0,097** 

Perilaku Keuangan (RK) 0,200 1,969 0,052** 

Tingkat Penghasilan (TP) 0,227 2,524 0,013* 

Nilai F 6,935 

Adjusted R
2
 0,143 

Sig. 0,000 

Keterangan: 

*Sig 5% 

**Sig 10% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

 

 

Berdasarkan pada tabel 4.17. diketahui bahwa nilai F test sebesar 6.935 

dengan sig F sebesar 0.000 < 0.05 yang artinya hipotesis H1 yang berbunyi: 

“Pengetahuan keuangan, perilaku keuangan dan tingkat penghasilan berpengaruh 

positif terhadap keputusan investasi karyawan” diterima. Jadi variabel independen 

yaitu pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, dan tingkat penghasilan 

berpengaruh positif terhadap keputusan investasi karyawan. 

Berdasarkan analisis tabel 4.17. diketahui bahwa nilai F-test sebesar 6.935 

dan sig F sebesar 0.000, dengan nilai Adjusted R
2
 sebesar 0.143. Artinya variabel 

independen berpengaruh terhadap dependen sebesar 14.3%. Model juga dikatakan 

fit dan dapat diuji karena nilai sig F < 0.05.   
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 Personal income adalah total pendapatan kotor tahunan seorang individu 

yang berasal dari upah, perusahaan bisnis dan berbagai investasi. Personal income 

adalah penghasilan pribadi sebelum pajak. Personal income diukur berdasarkan 

pendapatan dari semua sumber. Komponen terbesar dari total pendapatan adalah 

upah dan gaji. Selain itu, ada banyak kategori lain pendapatan, termasuk 

pendapatan sewa, pembayaran subsidi pemerintah, pendapatan bunga, dan 

pendapatan dividen. Personal income adalah indikator yang baik untuk 

permintaan konsumen masa depan, meskipun tidak sempurna (Hilgert et al., 

2003).  

 Perilaku keuangan seseorang berhubungan dengan tanggung jawab 

keuangan yang terkait dengan cara pengelolaan keuangannya. Sedangkan 

tanggung jawab keuangan adalah proses pengelolaan uang dan aset yang 

dilakukan secara produktif. Pengelolaan uang adalah proses menguasai dan 

menggunakan aset keuangan. Ada elemen-elemen yang masuk ke pengelolaan 

uang yang efektif, seperti pengaturan anggaran, dan menilai pembelian 

berdasarkan kebutuhan. Aktivitas utama dalam pengelolaan uang adalah proses 

penganggaran. Anggaran bertujuan untuk memastikan bahwa individu mampu 

mengelola kewajiban keuangan secara tepat waktu dengan menggunakan 

penghasilan yang diterima di dalam periode yang sama (Ida dan Dwinta, 2010). 

 Lalonde dan Schmidt (2010) memperkuat dengan menemukan bahwa 

pengetahuan keuangan bentuk pengetahuan umum pada laki-laki lebih tinggi 

dibandingkan perempuan. Sina dan Nggili (2011) juga menemukan bahwa ada 

perbedaan pengetahuan keuangan antara pria dengan wanita dalam hal 
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berinvestasi. Echrenberg dan Smith (1994), menemukan bahwa pekerja paruh 

waktu akan memperoleh lebih sedikit human capital. Hal ini disebabkan karena 

jam kerja dan pengalaman kerja yang lebih sedikit. Kemudian ditambahkan oleh 

Jacobsen (1998) bahwa dengan meningkatnya pengalaman kerja akan 

meningkatkan pendapatan di masa akan datang (Rahmatia, 2004). Menurut 

Mahdzan dan Tabiani (2013) semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka 

pengetahuan keuangan seseoarang akan mengalami peningkatan yang signifikan. 

Besar kemungkinan bahwa individu dengan pendapatan yang lebih akan 

menunjukkan perilaku keuangan lebih bertanggung jawab, terkait dana yang 

tersedia memberikan kesempatan untuk bertindak lebih bertanggung jawab. 

 Hilgert et al. (2003) menemukan responden dengan pendapatan lebih rendah 

cenderung membayar tagihan kurang tepat waktu dibandingkan dengan 

pendapatan yang lebih tinggi. Menurut Mahdzan dan Tabiani (2013) semakin 

tinggi besarnya pendapatan seseorang maka orang tersebut akan berusaha 

memperoleh pemahaman bagaimana cara memanfaatkan keuangan dengan cara 

yang lebih baik melalui pengetahuan keuangan.  

 Hasil  penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Halim (2005) yang menyebutkan bahwa investor memerlukan informasi-informasi 

yang merupakan faktor-faktor penting sebagai dasar dalam menentukan keputusan 

investasi. Dari informasi yang ada, kemudian membentuk suatu model 

pengambilan keputusan yang berupa kriteria penilaian investasi untuk 

memungkinkan investor memilih investasi terbaik di antara alternatif investasi 

yang tersedia.  
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 Terdapat kemungkinan yang besar bahwa individu dengan sumber daya 

(income) yang tersedia akan menunjukkan perilaku manajemen lebih bertanggung 

jawab pada keuangan, mengingat dana (income) yang tersedia memberi mereka 

kesempatan untuk bertindak secara bertanggung jawab (Ida & Dwinta, 2010). 

Aizcorbe et al. (2003) dalam Ida & Dwinta (2010) menemukan bahwa keluarga 

yang memiliki pendapatan lebih rendah memiliki kemungkinan yang kecil untuk 

menabung dan penghasilan seseorang akan menunjukkan perilaku manajemen 

keuangan yang bertanggung jawab. Seseorang yang memiliki financial 

management behavior cenderung membuat anggaran, menghemat uang, dan 

mengontrol belanja.  

 Perkembangan perekonomian yang sangat pesat, khususnya pada bagian 

keuangan, menyebabkan banyaknya jenis investasi yang tersedia, mulai dari 

tabungan, deposito, emas, properti, saham, dan obligasi. Jenis investasi yang 

dipilih akan sangat menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh 

dari investasi tersebut (Ida & Dwinta, 2010). Juga mendukung penelitian  

Christanti & Mahastanti (2011) yang menyatakan bahwa keluarga yang memiliki 

pendapatan lebih rendah memiliki kemungkinan yang kecil untuk menabung dan 

penghasilan seseorang akan menunjukkan perilaku manajemen keuangan yang 

bertanggung jawab. 
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4.8.  Pengujian Hipotesis Analisis Efek Pemoderasi Variabel Karakteristik 

Karyawan Terkait Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Perilaku Keuangan, 

Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Keputusan Investasi Karyawan 

 

 Untuk menyajikan hipotesis H2 yang menyatakan bahwa efek pemoderasi 

variabel karakteristik karyawan terkait pengaruh pengetahuan keuangan, perilaku 

keuangan, dan tingkat penghasilan terhadap keputusan investasi karyawan 

digunakan Model 2 yang ada di Bab 3. Hasilnya dalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.18 Uji Hipotesis Model 2 

 

Model Efek Pemoderasi Variabel Karakteristik Karyawan Terkait Pengaruh 

Pengetahuan Keuangan, Perilaku Keuangan, Dan Tingkat Penghasilan Terhadap 

Keputusan Investasi Karyawan 

KIK= β0 + β1PK + β2RK + β3TP + β4KI+β5.PK*KI+ β6.RK*KI+ β7.TP*KI +e......(2) 

Variabel B t Sig. 

PK -0,102 -2,135 0,035** 

RK -0,330 -6,335 0,000* 

TP -0,257 -5,667 0,000* 

KI -0,021 -1,873 0,064*** 

PK.KI 0,257 2,613 0,010* 

RK.KI 0,665 6,236 0,000* 

TP.KI 0,371 6,102 0,000* 

Nilai F 1620.202 

Adjusted R
2
 0,991 

Sig. 0,000 

Keterangan: 

*Sig 1% 

**Sig 5% 

***Sig 10% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

 

Berdasarkan pada tabel 4.18. diketahui bahwa nilai koefisien beta untuk 

variabel pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, tingkat penghasilan, dan 

karakteristik karyawan benilai negatif, sehingga hipotesis yang menyatakan 

bahwa karakteristik karyawan sebagai variabel pemoderasi dapat menjadi efek 
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penguat pengaruh pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, dan tingkat 

penghasilan terhadap keputusan investasi karyawan PT. Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul Tbk ditolak. 

Parameter variabel karakteristik karyawan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah mengenai keberanian karyawan menghadapi risiko dalam berinvestasi. 

Sesuai dengan pendapat Fahmi (2017), karakteristik karyawan dibedakan menjadi 

dua yaitu: (1) Takut pada risiko atau risk avoider atau risk averter. Karakteristik 

seperti ini adalah dimana sang pembuat keputusan sangat hati-hati terhadap 

keputusan yang diambilnya bahkan ia cenderung begitu tinggi melakukan 

tindakan yang sifatnya menghindari risiko yang akan timbul jika keputusan secara 

umum, pebisnis yang berkarakter seperti ini cenderung melakukan kegiatan yang 

biasa disebut dengan safety player. (2) Menyukai risiko atau risk seeker atau risk 

lover. Karakteristik seperti ini adalah tipe yang begitu suka pada risiko. Karena 

bagi dia semakin tinggi risiko maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang 

akan diperolehnya. Prinsip seperti ini cenderung begitu menonjol dan sangat 

mempengaruhi setiap keputusan yang diambil. Mental risk seeker atau juga 

disebut dengan risk lover adalah mental yang dimiliki pebisnis besar. Karakter ini 

juga umumnya dimiliki oleh para pemberontak dimana mereka mau bersusah-

payah dengan keyakinan akan memperoleh kenikmatan setelahnya, yaitu berupa 

kemenangan. 

Hal ini berarti bahwa variabel karakteristik karyawan disini memperlemah 

secara signifikan dalam pengaruh pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, dan 

tingkat penghasilan terhadap keputusan investasi karyawan. Hal ini dapat 
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disebabkan karena parameter yang digunakan dalam penelitian ini hanya 

mengukur tingkat keberanian karyawan dalam mengambil risiko untuk 

berinvestasi. Selain itu, terdapat keterbatasan jumlah instrumen yang dipakai di 

dalam variabel karakteristik karyawan, yaitu hanya 4 (empat) butir pertanyaan. 

Dari keempat pertanyaan yang diajukan ke responden, dapat dilihat bahwa 

responden dapat mentoleransi resiko seperti likuidasi bank dan juga penuruna  

suku bunga, namun mereka memiliki resiko yang tinggi terhadap investasi yang 

belum pasti seperti saham dan reksadana. Maka apabila dilihat dari karakteristik 

resiko, maka responden dalam penelitian ini memiliki tingkat risk averse yang 

tinggi, yaitu takut akan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa dan 

ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian. 

Dilihat dari hasil penyebaran kuesioner, mayoritas responden pada 

penelitian ini berjenis kelamin perempuan, maka cenderung risk averse bukan risk 

taker karena sifat perempuan yang kurang agresif tidak seperti laki-laki yang lebih 

menyukai tantangan dan risiko. Jenis kelamin atau gender  dianggap sebagai 

faktor penting dalam klasifikasi investor toleransi risiko karena lebih banyak laki-

laki dibanding perempuan yang cenderung sesuai dengan sifat kepribadian yang 

disebut "pencari sensasi atau sensation seeker" (Roszkowski dkk, 1993). Ada juga 

adalah kepercayaan lazim dalam budaya manusia bahwa laki-laki harus 

mengambil risiko yang lebih besar daripada wanita (Slovic, 1966) dan hal ini yang 

telah menjadi dasar yang kuat dan didukung oleh penelitian bahwa jenis kelamin 

merupakan cara yang efektif untuk faktor pembeda dan pengelompokkan 

(Bajtelsmit & Bernasek, 1996; Bajtelsmit & VanDerhei, 1997; Blume, 1978; Coet 
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& McDermott, 1979; Hawley & Fujii, 1993-1994; Higbee & Lafferty, 1972; Hinz, 

McCarthy, & Turner, 1997; Rubin & Paulus, 1979; Sung & Hanna, 1996b; Xiao 

& Noring, 1994). 

Dilihat dari status pernikahan, sebagian besar responden pada penelitian 

ini telah menikah, maka mereka telah memiliki pengeluaran cukup besar sehingga 

tidak terlalu berani mengambil risiko dalam berinvestasi. Para investasi 

mempertimbangkan status pernikahan (misalnya, menikah, pernah menikah, 

bercerai, dipisahkan, dan janda) merupakan faktor yang efektif dalam 

membedakan antara tingkat toleransi risiko investor karena dua alasan. Pertama, 

diasumsikan bahwa individu-individu yang belum menikah menerima risiko yang 

lebih besar dibandingkan orang menikah yang sering memiliki tanggung jawab 

untuk diri mereka sendiri dan tanggungan (Lazzarone, 1996; Lee & Hanna, 1991; 

Roszkowski, et al, 1993). Kedua, diasumsikan bahwa orang menikah lebih rentan 

terhadap risiko sosial, yang didefinisikan sebagai potensi hilangnya harga diri di 

mata kolega dan rekan-rekan, jika pilihan investasi menyebabkan peningkatan 

risiko kerugian (Roszkowski, et. al., 1993). 

Ditinjau dari rentang umurnya, mayoritas responden berumur antara 31-40 

tahun dan dengan usia yang sudah matang, mereka lebih berpikir panjang untuk 

berinvestasi dengan risiko lebih besar. Menurut Wallach dan Kogan (1961) adalah 

yang pertama mempelajari hubungan antara toleransi risiko dan usia. Mereka 

melakukan penelitian eksperimen dengan pilihan dilema menunjukkan bahwa 

orang tua kurang toleran risikonya dibanding individu yang lebih muda. Temuan 

ini menjadi dasar penelitian menggunakan metode pilihan-dilema (misalnya, 
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Botwinick, 1966; Vroom & Pahl, 1971). Sejak 1980-an, mayoritas penelitian 

menunjukkan bahwa, dengan siklus hidup, toleransi risiko cenderung menurun 

seiring dengan usia (Bajtelsmit & VanDerhei, 1997; Bakshi & Chen, 1994; 

Brown, 1990; Dahlback, 1991; Goodfellow & Schieber, 1997; Hawley & Fujii, 

1993-1994; McInish, 1982; Morin & Suarez, 1983; Palsson, 1996; Sung & Hanna, 

1996a). 

Disamping itu, dalam penelitian ini, sebagian besar responden didominasi 

oleh level menengah ke bawah, sehingga tingkat penghasilannya pun cenderung 

rendah. Realita yang penulis amati pada karyawan-karyawan dalam perseroan ini 

adalah mereka menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan 

pokok, sehingga mereka tidak berpikir untuk berinvestasi dan juga tidak berani 

untuk mengambil risiko dalam berinvestasi. Puri (2018) berpendapat bahwa 

kebanyakan orang mengira bahwa investasi hanya diperuntukkan bagi orang yang 

memiliki harta berlebih. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, mengingat jumlah 

uang yang diinvestasikan tidak sedikit. Namun bukan berarti golongan menengah 

dengan pendapatan yang pas-pasan tidak bisa berinvestasi. Akbar (2017) 

menambahkan, untuk yang memiliki pendapatan rendah atau bahkan di bawah 

Upah Minimum Provinsi (UMP) kadang sering beranggapan bahwa 

mengumpulkan uang adalah hal yang sulit, apalagi berinvestasi. Patut diketahui 

bahwa investasi tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki 

pendapatan besar saja. Siapa pun bisa investasi. Investasi juga bukan hanya 

sebatas kepada besaran dana yang dialokasikan dalam berinvestasi. Kesadaran 

akan pentingnya berinvestasi juga harus ditanamkan. Sebab seberapa besar pun 
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penghasilan yang diperoleh, apabila kesadaran berinvestasi belum terpatri dengan 

baik, perilaku konsumtif dan boros pun akan sulit dihindari.  

Nilai F sebesar 1620.202 dengan sig F 0.000 artinya model fit dan dapat 

dilanjutkan. Nilai Adjusted R
2
 sebesar 0.991 artinya variabel independen 

mempengaruhi dependen sebesar 99.1%. Nilai t hitung untuk interaksi PK.KI 

adalah 2.613 dengan nilai signifikansi interaksi antara PK.KI sebesar 0.010 < 

0.05. Artinya signifikan pada level 5%. Nilai t hitung untuk interaksi RK.KI 

sebesar 6.236 dengan nilai signifikansi 0.000 artinya signifikan pada level 1%. 

Nilai t-hitung untuk interaksi TP.KI adalah 6.102 dengan nilai sig. t sebesar 0.000 

artinya signifikan pada level 1%.  

 Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada pengaruh interaksi antara 

karakteristik karyawan dan pengetahuan keuangan, perilaku keuangan dan tingkat 

penghasilan terhadap keputusan investasi karyawan. Artinya karakteristik 

karyawan yang dilihat dari tingkat pengambilan risikonya tidak akan memperkuat 

pengaruh pengetahuan keuangan, perilaku keuangan dan tingkat penghasilan 

terhadap keputusan investasi karyawan. Hal ini mengindikasikan bahwa investor 

risk averse maupun risk taker tidak menjamin akan memiliki keputusan investasi 

karyawan yang terbaik. 
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Tabel 4.19. Ringkasan Hasil Hipotesis 

 

 Uji Z dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut: 
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Berdasarkan hasil perhitungan Z-hitung, didapat nilai Z sebesar 9,29 dan F 

tabel sebesar 2.1 (dikutip dari Lestari, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa 

karakteristik karyawan disini memperlemah secara signifikan pengaruh 

pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, tingkat penghasilan terhadap 

keputusan investasi karyawan.  

 

Hipotesis Keterangan Adjusted R
2
 

H1 Pengetahuan keuangan, perilaku 

keuangan dan tingkat 

penghasilan berpengaruh positif 

terhadap keputusan investasi 

karyawan 

Pengetahuan keuangan, 

perilaku keuangan dan 

tingkat penghasilan 

berpengaruh positif terhadap 

keputusan investasi 

karyawan  

0,143 

H2 Karakteristik karyawan dapat 

menjadi efek pemoderasi 

pengaruh pengetahuan 

keuangan, perilaku keuangan, 

tingkat penghasilan terhadap 

keputusan investasi karyawan 

Karakteristik karyawan 

tidak dapat menjadi efek 

pemoderasi karena 

memperlemah pengaruh 

pengetahuan keuangan, 

perilaku keuangan, tingkat 

penghasilan terhadap 

keputusan investasi 

karyawan  

0,991 

29,9Z
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