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BAB IV  

HASIL dan PEMBAHASAN 

4.1. Proses dan Penyebaran Kuesioner 

Pada penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa 

program studi akuntansi yang telah menempuh mata kuliah manajemen 

keuangan dan analisa laporan keuangan di 9 Universitas di Semarang, yaitu 

Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Katolik 

Soegijapranata, Universitas Stikubank, Universitas Islam Sultan Agung, 

Universitas Muhammadiyah, Universitas Semarang, Universitas Dian 

Nuswantoro, Universitas Wahid Hasyim Semarang. Kuesioner disebar 

dengan cara mengirimkan link google form ke Himpunan Mahasiswa 

Akuntansi di setiap Universitas melalui pesan Instagram, kemudian minta 

tolong untuk diteruskan ke mahasiswa akuntansi di universitas tersebut. 

Berikut merupakan tabel jumlah responden yang telah didapatkan peneliti 

pada penelitian ini : 

Tabel 4. 1. Jumlah Responden Penelitian 

No. Nama Universitas 
Sampel 

Minimal 

Sampel 

yang 

diterima 

Sampel 

yang 

diolah 

1 Universitas Dipenogoro 9 12 12 

2 Universitas Negeri Semarang 10 17 13 

3 Universitas Katolik Soegijapranata 18 22 22 

4 Universitas Stikubank 9 12 12 

5 Universitas Islam Sultan Agung 12 12 12 

6 Universitas Muhammadiyah 5 5 5 

7 Universitas Semarang 21 24 23 

8 Universitas Dian Nuswantoro 11 15 14 
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9 

Universitas Wahid Hasyim 

Semarang 5 5 5 

JUMLAH 100 124 118 

Sumber: data primer yang diolah (2021) 

Berdasarkan Tabel 4.1 jumlah responden yang telah diperoleh oleh 

peneliti berjumlah 124 orang. Namun peneliti menghapus 6 responden 

dikarenakan responden tersebut belum mengambil mata kuliah analisa 

laporan keuangan dan manajemen keuangan. Sehingga total responden yang 

datanya dapat diolah oleh peneliti sebanyak 118 orang mahasiswa akuntansi. 

Jumlah tersebut telah melampaui batas minimal yang telah ditatapkan. 

4.2. Gambaran Responden 

           Tabel 4. 2. Gambaran Umum Responden 

No. Keterangan Jumlah Persentase 

  Jenis Kelamin 

1 Laki - Laki 27 22.9% 

2 Perempuan 91 77.1% 

  Jumlah 118 100.0% 

  Angkatan 

1 2015 1 0.8% 

2 2017 75 63.6% 

3 2018 26 22.0% 

4 2019 16 13.6% 

  Jumlah 118 100.0% 

Sumber: data primer yang diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, responden penelitian yang datanya diolah 

sebanyak 118 mahasiswa akuntansi yang terdiri dari Laki – laki sebanyak 27 

orang dan Perempuan sebanyak 91 orang. Responden penelitian ini terdiri 
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dari 4 angkatan yaitu 2015 sebanyak 1 orang, 2017 sebanyak 75 orang, 2018 

sebanyak 26 orang, 2019 sebanyak 16 orang. 

4.3. Uji Validitas 

4.3.1. Hasil Uji Validitas Minat Investasi 

Uji validitas dalam penelitian ini ditujukan untuk mengukur valid 

atau tidaknya suatu pernyataan dalam kuesioner tersebut. Pengujian 

ini menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

model cronbach alpha, pernyataan kuesioner dikatakan valid apabila 

memiliki nilai cronbach alpha if item deleted < cronbach alpha 

instrument . 

                            Tabel 4. 3. Uji Validitas Minat Investasi 

Pertanyaan 

Cronbach 

Alpha if item 

deleted 

Cronbach 

Alpha 
Keterangan 

MI1 0,775 0,803 Valid 

MI2 0,775 0,803 Valid 

MI3 0,773 0,803 Valid 

MI4 0,790 0,803 Valid 

MI5 0,816 0,803 Valid 

MI6 0,775 0,803 Valid 

MI7 0,791 0,803 Valid 

MI8 0,776 0,803 Valid 

MI9 0,797 0,803 Valid 

MI10 0,786 0,803 Valid 

Sumber: data primer yang diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, menyatakan bahwa semua nilai 

cronbach alpha if item deleted < cronbach alpha instrument. Hal ini 
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dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan variabel Minat 

Investasi adalah valid. 

4.3.2. Hasil Uji Validitas Influencer 

Tabel 4. 4. Uji Validitas Influencer 

Pertanyaan 
Cronbach Alpha 

if item deleted 

Cronbach 

Alpha 
Keterangan 

IF1 0,933 0,937 Valid 

IF2 0,933 0,937 Valid 

IF3 0,931 0,937 Valid 

IF4 0,926 0,937 Valid 

IF5 0,929 0,937 Valid 

IF6 0,929 0,937 Valid 

IF7 0,936 0,937 Valid 

IF8 0,928 0,937 Valid 

IF9 0,931 0,937 Valid 

IF10 0,931 0,937 Valid 

IF11 0,932 0,937 Valid 

Sumber: data primer yang diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, menyatakan bahwa semua nilai 

cronbach alpha if item deleted < cronbach alpha instrument. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan variabel Influencer 

adalah valid. 

4.3.3. Hasil Uji Validitas Perkembangan Teknologi 

Tabel 4. 5. Uji Validitas Perkembangan Teknologi 

Pertanyaan 
Cronbach Alpha 

if item deleted 

Cronbach 

Alpha 
Keterangan 

PT1 0,896 0,898 Valid 

PT2 0,890 0,898 Valid 

PT3 0,888 0,898 Valid 

PT4 0,884 0,898 Valid 
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PT5 0,881 0,898 Valid 

PT6 0,884 0,898 Valid 

PT7 0,880 0,898 Valid 

PT8 0,887 0,898 Valid 

PT9 0,887 0,898 Valid 

Sumber: data primer yang diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, menyatakan bahwa semua nilai 

cronbach alpha if item deleted < cronbach alpha instrument. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan variabel 

Perkembangan Teknologi adalah valid. 

4.3.4. Hasil Uji Validitas Literasi Keuangan 

Tabel 4. 6. Uji Validitas Literasi Keuangan 

Pertanyaan 
Cronbach Alpha 

if item deleted 

Cronbach 

Alpha 
Keterangan 

LK1 0,840 0,842 Valid 

LK2 0,833 0,842 Valid 

LK3 0,843 0,842 Tidak Valid 

LK4 0,844 0,842 Tidak Valid 

LK5 0,828 0,842 Valid 

LK6 0,826 0,842 Valid 

LK7 0,831 0,842 Valid 

LK8 0,828 0,842 Valid 

LK9 0,831 0,842 Valid 

LK10 0,817 0,842 Valid 

LK11 0,826 0,842 Valid 

LK12 0,823 0,842 Valid 

LK13 0,826 0,842 Valid 

Sumber: data primer yang diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, menyatakan bahwa ada 2 item 

pertanyaan yang tidak valid yaitu item LK3 dan LK4 karena nilai 

cronbach alpha if item deleted > cronbach alpha instrument. 
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Sehingga peneliti diwajibkan untuk melakukan pengujian ulang 

dengan menghapus 2 item pertanyaan tersebut. Hasil dari pengujian 

ulang sebagai berikut: 

Tabel 4. 7. Uji Validitas Literasi Keuangan Ke-2 

Pertanyaan 
Cronbach Alpha 

if item deleted 

Cronbach 

Alpha 
Keterangan 

LK1 0,851 0,847 Tidak Valid 

LK2 0,839 0,847 Valid 

LK5 0,836 0,847 Valid 

LK6 0,830 0,847 Valid 

LK7 0,835 0,847 Valid 

LK8 0,834 0,847 Valid 

LK9 0,835 0,847 Valid 

LK10 0,822 0,847 Valid 

LK11 0,832 0,847 Valid 

LK12 0,831 0,847 Valid 

LK13 0,834 0,847 Valid 

Sumber: data primer yang diolah (2021) 

Setelah dilakukan pengujian ulang pertama, ternyata masih 

menghasilkan satu item pertanyaan yang tidak valid yaitu pada item 

pertanyaan LK1, karena cronbach alpha if item deleted > cronbach 

alpha instrument. Sehingga peneliti diwajibkan untuk melakukan 

pengujian ulang dengan menghapus satu item pertanyaan tersebut. 

Hasil dari pengujian ulang yang ke dua sebagai berikut: 

Tabel 4. 8. Uji Validitas Literasi Keuangan Ke-3 

Pertanyaan 
Cronbach Alpha 

if item deleted 

Cronbach 

Alpha 
Keterangan 

LK2 0,846 0,851 Valid 

LK5 0,841 0,851 Valid 

LK6 0,834 0,851 Valid 

LK7 0,838 0,851 Valid 
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LK8 0,835 0,851 Valid 

LK9 0,839 0,851 Valid 

LK10 0,823 0,851 Valid 

LK11 0,835 0,851 Valid 

LK12 0,837 0,851 Valid 

LK13 0,838 0,851 Valid 

Sumber: data primer yang diolah (2021) 

Setelah dilakukan pengujian ulang yang kedua, menyatakan bahwa 

semua nilai cronbach alpha if item deleted < cronbach alpha 

instrument. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan 

variabel Literasi Keuangan adalah valid. 

4.4. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur keandalan dari semua 

indikator dalam kuesioner.  Indikator dalam kuesioner dapat dinyatakan 

reliabel atau Handal apabila jawaban responden konsisten dari waktu ke 

waktu. Pengujian reliabilitas ini menggunakan Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) dengan model pengujian menggunakan Cronbach 

Alpha. Semakin tinggi nilai Cronbach Alpha maka tingkat reliabilitas data 

akan semakin baik. 

Tabel 4. 9. Uji Reliabilitas 

No. Variabel 
Cronbach 

Alpha 
Keterangan 

1 Minat Investasi 0,803 Reliabilitas Tinggi 

2 
Influencer 0,937 

Reliabilitas 

Sempurna 

3 

Perkembangan 

Teknologi 
0,898 Reliabilitas Tinggi 

4 Literasi Keuangan 0,851 Reliabilitas Tinggi 

Sumber: data primer yang diolah (2021) 
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Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa seluruh variabel reliabel, karena 

nilai cronbach alpha berada diatas 0,5 semua. 

4.5. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk 

memberi gambaran terkait minat investasi, influencer, perkembangan 

teknologi, literasi keuangan, dan perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. 

Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai minimalnya, maksimalnya, rata-rata 

(mean), dan standar deviasinya. Dibawah ini merupakan hasil dari uji analisis 

deskriptif : 

Tabel 4. 10. Analisis Deskriptif 

Variabel 
Kisaran 

Teoretis 

Kisaran 

Empiris 
Mean 

Skala 
Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

MI 1 – 5 3,1 - 5 4,33 1 - 2,34 2,35 - 3,67 3,68 - 5 Tinggi 

IF 1 - 5 2,18 - 5 4.16 1 - 2,34 2,35 - 3,67 3,68 - 5 Tinggi 

PT 1 - 5 3,11 - 5 4,46 1 - 2,34 2,35 - 3,67 3,68 - 5 Tinggi 

LK 1 - 5 3 - 5 4,49 1 - 2,34 2,35 - 3,67 3,68 - 5 Tinggi 

 Sumber: data primer penelitian yang diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.10 variabel minat investasi menggunakan skala 1 – 

5 untuk mengukurnya dengan 10 butir pertanyaan, dapat dilihat bahwa rata – 

rata minat investasi saham mahasiswa akuntansi sebesar 4,33. Jika kita 

golongkan berdasarkan kategori skala, ini termasuk tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi yang menjadi objek penelitian ini 

memiliki minat untuk berinvestasi saham yang tinggi. Selanjutnya variabel 
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influencer menggunakan skala 1 – 5 untuk mengukurnya dengan 11 butir 

pertanyaan, dapat dilihat nilai rata – rata variabel influencer sebesar 4,16. Jika 

kita golongkan berdasarkan kategori skala, ini termasuk tinggi. Hal ini 

menunjukkan mahasiswa akuntansi yang menjadi objek penelitian ini 

memiliki minat investasi setelah melihat kesamaan dari latar belakang 

influencer dan melihat konten yang dibuat oleh influencer  mengenai saham 

di media sosial. Kemudian variabel perkembangan teknologi menggunakan 

skala 1 – 5 untuk mengukurnya dengan 9 butir pertanyaan, dapat dilihat nilai 

rata – rata variabel perkembangan teknologi menunjukkan angka sebesar 

4,46. Jika kita golongkan berdasarkan kategori skala, ini termasuk tinggi. Ini 

berarti  mahasiswa akuntansi yang menjadi objek penelitian ini merasa 

terbantu dengan adanya perkembangan teknologi,  untuk memulai investasi 

saham menjadi lebih mudah. Sehingga muncul minat untuk berinvestasi 

saham. Berikutnya variabel literasi keuangan menggunakan skala 1 – 5 untuk 

mengukurnya dengan 10 butir pertanyaan rata – rata variabel literasi 

keuangan menunjukkan angka sebesar 4,49. Jika kita golongkan berdasarkan 

kategori skala, ini termasuk tinggi. Ini berarti  mahasiswa akuntansi yang 

menjadi objek penelitian ini memiliki literasi keuangan yang tinggi. Sehingga 

memiliki minat untuk berinvestasi saham. 

Tabel 4. 11. Deskriptif Tambahan 

Variabel Item Mean 
Skala 

Keterangan 
Rendah Sedang Tinggi 

MI 

Ketertarika

n 
4.39 

1 - 2,34 
2,35 - 

3,67 
3,68 - 5 

Tinggi 

Keinginan 4.23 Tinggi 
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Keyakinan 4.38 Tinggi 

IF 

Relevance 4.21 

1 - 2,34 
2,35 - 

3,67 
3,68 - 5 

Tinggi 

Reach 4.21 Tinggi 

Resonance 4.09 Tinggi 

PT 

Kemudahan 4.47 

1 - 2,34 
2,35 - 

3,67 
3,68 - 5 

Tinggi 

Efektif 4.42 Tinggi 

Flesibel 4.51 Tinggi 

LK 

Dasar Keu 4.58 

1 - 2,34 
2,35 - 

3,67 
3,68 - 5 

Tinggi 

Tabungan 4.48 Tinggi 

Asuransi 4.44 Tinggi 

Investasi 4.51 Tinggi 

Sumber: data primer penelitian yang diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.11 jika kita melihat  rata – rata variabel minat 

investasi yang memiliki 3 item yaitu Ketertarikan, Keinginan, Keyakinan. 

Ketertarikan memiliki rata – rata sebesar 4,39 ini berarti responden dari 

penelitian ini sangat tertarik untuk melakukan investasi saham. Keinginan 

memiliki rata – rata sebesar 4,23 ini berarti responden dari penelitian ini 

sangat ingin untuk berinvestasi saham. Keyakinan memiliki rata – rata 

sebesar 4,38 ini berarti responden sangat yakin untuk mulai berinvestasi 

saham. Selanjutnya variabel influencer memiliki 3 item pertanyaan 

Relevance, Reach, Resosnance. Relevance memiliki rata – rata sebesar 4,21 

ini berarti responden menjadi sangat berminat untuk berinvestasi setelah 

melihat adanya kesamaan dari nilai yang dianut, budaya, demografis 

influencer dengan yang dianut responden. Reach memiliki rata – rata sebesar 

4,21 ini berarti jumlah like, comment, retweet di postingan influencer 

mengenai saham membuat  responden sangat berminat investasi saham. 

Resonance memiliki rata – rata sebesar 4,09 ini berarti postingan influencer 

yang dibagikan ke responden, membuat responden menjadi sangat berminat 
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investasi saham. Variabel perkembangan teknologi memiliki 3 item 

pertanyaan Kemudahan, Efektif, Fleksibel. Kemudahan memiliki rata – rata 

sebesar 4,47 ini berarti responden sangat dimudahkan saat melakukan 

investasi saham. Efektif memiliki rata – rata sebesar 4,42 ini berarti 

responden saat melakukan investasi saham sangat lebih efektif. Fleksibel 

memiliki rata – rata sebesar 4,51 ini berarti responden sangat saat melakukan  

investasi saham sangat lebih fleksibe. Berikutnya variabel literasi keuangan 

memiliki item 4 pertanyaan Pengetahuan Dasar Keuangan Pribadi, Tabungan 

dan Pinjaman, Asuransi, Investasi dan total pertanyaan ada 10 butir. 

Pengukuran menggunakan skala likert 1 – 5 untuk, dapat dilihat secara 

keseluruhan rata – rata variabel literasi keuangan menunjukkan angka sebesar 

4,50. Jika kita golongkan berdasarkan kategori skala, ini termasuk tinggi. Ini 

berarti responden yang menjadi objek penelitian ini memiliki pemahaman dan 

kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi yang sangat baik. Sedangkan 

jika kita melihat rata – rata setiap item, Pengetahuan dasar keuangan memiliki 

rata – rata sebesar 4,58 ini berarti responden memiliki pengetahuan dasar 

keuangan pribadi sangat baik. Tabungan dan pinjaman memiliki rata – rata 

sebesar 4,48 ini berarti responden memiliki pengetahuan tentang tabungan 

dan pinjaman yang sangat baik. Asuransi memiliki rata – rata sebesar 4,44 ini 

berarti responden memiliki pengetahuan asuransi sangat baik. Investasi 

memiliki rata – rata sebesar 4,51 ini berarti responden memiliki pengetahuan 

investasi sangat baik. 
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Tabel 4. 12. Compare Means 

Keterangan 
MI IF PT LK 

Mean Mean Mean Mean 

Jenis Kelamin 

Laki - Laki 4,49 4,24 4,60 4,59 

Perempuan 4,29 4,14 4,42 4,46 

Angkatan 

2015 4,40 4,73 5,00 4,50 

2017 4,38 4,24 4,46 4,49 

2018 4,28 4,06 4,42 4,42 

2019 4,21 3,97 4,53 4,58 

Sumber: data primer penelitian yang diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan rata – rata minat investasi 

mahasiswa akuntansi jenis kelamin laki – laki sebesar 4,49 sedangkan 

mahasiswa jenis kelamin perempuan sebesar 4,29. Ini berarti mahasiswa 

akuntansi berjenis kelamin laki – laki memiliki minat investasi lebih tinggi 

dibandingkan mahasiswa perempuan. Selanjutnya rata – rata variabel 

influencer mahasiswa akuntansi jenis kelamin laki – laki sebesar 4,24 

sedangkan mahasiswa perempuan sebesar 4,14. Ini berarti mahasiswa laki – 

laki lebih terpengaruh oleh influencer saham dalam minat berinvestasinya 

dibanding mahasiswa perempuan. Kemudian rata – rata variabel 

perkembangan teknologi pada mahasiswa akuntansi berjenis kelamin laki – 

laki sebesar 4,60 sedangkan mahasiswa perempuan sebesar 4,42. Ini berarti 

mahasiswa laki – laki merasa lebih dimudahkan saat akan memulai 

berinvestasi saham atau bertransaksi saham dibandingkan mahasiswa 

perempuan. Berikutnya rata – rata variabel literasi keuangan mahasiswa 

akuntansi berjenis kelamin laki – laki sebesar 4,59 sedangkan mahasiswa 
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perempuan sebesar 4,46. Ini berarti mahasiswa laki – laki memiliki 

pengetahuan, kemampuan dalam mengelola dan mengambil keputusan 

berkaitan dengan keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa 

perempuan. 

Rata – rata berdasarkan angkatan, peneliti mengesampingkan angkatan 

2015 karena jumlah responden angkatan 2015 hanya 1 orang saja. Sehingga 

kurang bisa memberikan gambaran terhadap angkatan tersebut. Rata – rata 

minat investasi angkatan 2017 sebesar 4,38 selanjutnya angkatan 2018 

sebesar 4,28 dan angkatan 2019 sebesar 4,21. Ini menunjukkan bahwa 

angkatan 2017 memiliki minat untuk berinvestasi saham lebih tinggi 

dibanding angkatan 2018, 2019. Rata – rata variabel influencer angkatan 2017 

sebesar 4,24 selanjutnya angkatan 2018 sebesar 4,06 dan angkatan 2019 

sebesar 3,97. Ini menunjukkan bahwa angkatan 2017 lebih terpengaruh oleh 

influencer dalam minat berinvestasi dibandingkan angkatan 2018 dan 2019. 

Rata – rata variabel perkembangan teknologi pada angkatan 2017 sebesar 

4,46 selanjutnya angkatan 2018 sebesar 4,42 dan angkatan 2019 sebesar 4,53. 

Ini menunjukkan bahwa angkatan 2019 merasa dimudahkan saat akan 

memulai berinvestasi saham dan saat bertransaksi saham karena adanya 

perkembangan teknologi dibandingkan angkatan 2017 dan 2018. Rata – rata 

literasi keuangan angkatan 2017 sebesar 4,42 selanjutnya angkatan 2018 

sebesar 4,42 dan angkatan 2019 sebesar 4,58. Ini menunjukkan bahwa 

angkatan 2019 memiliki kemampuan mengelola dan pengambilan keputusan 
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berkaitan dengan keuangan yang lebih baik dibandingkan angkatan 2017 dan 

2018. 

4.6. Pengujian Hipotesis 

4.6.1. Uji Asumsi Klasik 

4.6.1.1. Uji Normalitas 

Tabel 4. 13. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 118 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 3.10668293 

Most Extreme Differences 

Absolute .084 

Positive .074 

Negative -.083 

Kolmogorov-Smirnov Z .907 

Asymp. Sig. (2-tailed) .383 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: data primer penelitian yang diolah (2021) 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

variabel independen, maupun dependen yang digunakan 

dapat terdistribusi normal atau tidak. Data akan terdistribusi 

normal jika memiliki nilai signifikansi > 0,1. Berdasarkan 

tabel 4.13 menyatakan bahwa model regresi terdistribusi 

secara normal karena nilai sig asymp menunjukkan 0,383 

yang mana lebih tinggi dari 0,1. 
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4.6.1.2. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4. 14. Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig α Keterangan 

Influencer 0,121 0,1 Lolos 

Perkembangan 

Teknologi 
0,826 

0,1 
Lolos 

Literasi 

Keuangan 
0,765 

0,1 
Lolos 

Sumber: data primer penelitian yang diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.14 menyatakan bahwa nilai sig dari 

semua variabel berada diatas 0,1, dengan begitu dapat 

disimpulkan tidak ada terjadi gejala heteroskedastisitas pada 

seluruh variabel di penelitian ini.  

4.6.1.3. Uji Multikolinearitas 

Tabel 4. 15. Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Influencer 0,827 1,209 Tidak Terjadi 

Perkembangan 

Teknologi 
0,545 1,834 Tidak Terjadi 

Literasi 

Keuangan 
0,591 1,691 Tidak Terjadi 

Sumber: data primer penelitian yang diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.15 hasil uji multikolinearitas, nilai 

tolerance dari seluruh variabel berada diatas 0,1 dan nilai VIF 

dari seluruh variabel berada dibawah 10,00. Berarti dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi adanya gejala 

multikolinearitas pada seluruh variabel penelitian ini. 
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4.6.2. Uji Regresi Linear Berganda 

Tabel 4. 16. Uji Regresi Linear Berganda 

Variabel 
Unstandardized 

Coefficients   (B) 

Standardized 

Coefficients 

(Beta) 

t Sig 

(Constant) 12,879 
 

3,37

5 
0,001 

Influencer 
0,268 0,454 

6,04

4 
0,000 

Perkembangan 

Teknologi 
0,284 0,263 

2,83

4 
0,005 

Literasi 

Keuangan 
0,117 0,125 

1,39

8 
0,165 

Sumber: data primer penelitian yang diolah (2021) 

Pengujian menggunakan uji regresi linear berganda. Variabel 

independen dapat dinyatakan berpengaruh positif terhadap variabel 

dependen apabila nilai koefisien beta menghasilkan nilai yang positif. 

Pada penelitian ini memiliki satu arah sehingga t-tabel yang 

digunakan yaitu 1,288. 

Berdasarkan tabel 4.16 diatas maka dapat dinyatakan persamaan 

regresi sebagai berikut: 

MI= 12,879 +  0,268IF + 0,284PT + 0,117LK 

Persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel influencer memiliki 

koefisien regresi sebesar 0,268, kemudian variabel perkembangan 

teknologi memiliki koefisien regresi sebesar 0,284 dan variabel 

literasi sebesar 0,117. Sehingga variabel independen dari penelitian 

ini dapat disimpulkan semua variabel independen memiliki pengaruh 

positif terhadap minat investasi. 
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4.6.3. Uji T 

Signifikansi koefisien regresi tiap variabel independen terhadap 

variabel dependen dapat diketahui dengan melakukan pengujian 

hipotesis dengan uji t. 

1. Pengaruh variabel influencer terhadap minat investasi 

Berdasarkan tabel 4.16 didapatkan hasil t-hitung 6,044 > 1,288 

t-tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen 

influencer memiliki pengaruh terhadap variabel dependen minat 

investasi, yang berarti hipotesis H1 diterima. 

2. Pengaruh variabel perkembangan teknologi terhadap minat 

investasi 

Berdasarkan tabel 4.16 didapatkan hasil t-hitung 2,834 > 1,288 

t-tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen 

perkembangan teknologi memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen minat investasi, yang berarti hipotesis H2 diterima. 

3. Pengaruh variabel literasi keuangan terhadap minat investasi 

Berdasarkan tabel 4.16 didapatkan hasil t-hitung 1,398 > 1,288 

t-tabel. Sehingga variabel independen literasi keuangan memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen minat investasi, yang 

berarti hipotesis H3 diterima. 
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4.7. Pembahasan 

4.7.1. Pengaruh Positif Influencer terhadap Minat Investasi Saham 

Mahasiswa Akuntansi di Pasar Modal 

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan diatas, variabel 

influencer pada penelitian ini ternyata memiliki pengaruh positif 

terhadap minat investasi. Ini bisa dilihat dari uji T yang menunjukkan 

hasil t hitung > t tabel dengan nilai koefisien beta menunjukkan hasil 

yang positif . Sehingga dari data tersebut menyatakan bahwa hipotesis 

H1 pertama pada penelitian ini diterima, influencer berpengaruh 

positif terhadap minat investasi saham mahasiswa akuntansi di pasar 

modal. Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi 

follower, likes, comment, konten yang diposting dan kesamaan latar 

belakang seorang influencer, dan semakin menarik dan informatif 

konten dari influencer mengenai investasi saham, maka minat 

followers – nya untuk berinvestasi saham akan semakin tinggi pula. 

Pada zaman sekarang media sosial memiliki peran penting dalam 

memberikan informasi yang sangat berguna dalam mengambil sebuah 

keputusan bagi penggunanya. Tak terkecuali peran seorang 

influencer, seorang influencer zaman sekarang dinilai sangat penting 

dalam memberikan sebuah informasi yang sangat berguna dalam 

mengambil sebuah keputusan. Karena seorang influencer dapat 

memberikan sebuah informasi dengan cara yang berbeda dengan 

pendekatan emosional dari konten yang dibuatnya, sehingga 
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informasi tersebut lebih mudah diterima dan dicerna oleh followers-

nya. Pendekatan emosional inilah yang secara tidak langsung 

memberikan dampak yang signifikan dan menimbulkan keyakinan 

terhadap followers-nya. Followers-nya seakan – akan terhipnotis oleh 

konten, informasi dan perilaku yang ditampilkan seorang influencer 

di sosial media. Sehingga tak jarang followers-nya dengan rela 

mengikuti apa yang dilakukan dan dikatakan oleh seorang influencer. 

Namun seorang followers tidak dengan mudah percaya begitu saja 

dengan seorang influencer. Mereka membutuhkan validasi apakah 

seorang influencer ini memang sosok yang patut dipercaya. Validasi 

ini biasanya bisa dilihat dari jumlah followers-nya di media sosial, 

latar belakang seorang influencer jelas atau tidak. Berdasarkan data 

diatas Hal ini sesuai dengan Theory of Planned Behavior yang 

tercermin dari norma subyektif dan faktor latar belakang bagian 

knowledge yang menyatakan bahwa minat dipengaruhi oleh pendapat 

– pendapat seseorang yang dipercaya dan informasi yang didapat 

individu untuk mengambil sebuah keputusan terbukti dapat 

mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi dalam berinvestasi saham 

di pasar modal.  

Hasil penelitian ini juga didukung dari penelitian yang dilakukan 

oleh (Amalia & Sagita, 2019) mengenai pengaruh influencer sosial 

media terhadap keputusan pembelian konsumen generasi Z, 

menunjukkan bahwa influencer sosial media berpengaruh positif 
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terhadap keputusan pembelian konsumen generasi Z. Selain itu 

penelitian ini juga didukung dari hasil studi kasus mengenai pengaruh 

influencer terhadap keputusan pembelian sepatu brand lokal 

(Yogastrian, 2020) menunjukkan bahwa influencer berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian. 

4.7.2. Pengaruh Positif Perkembangan Teknologi terhadap Minat 

Investasi Saham Mahasiswa Akuntansi di Pasar Modal 

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan diatas, variabel 

perkembangan teknologi pada penelitian ini ternyata memiliki 

pengaruh positif terhadap minat investasi. Ini bisa dilihat dari uji T 

yang menunjukkan hasil t hitung > t tabel dengan nilai koefisien beta 

menunjukkan hasil yang positif. Sehingga dari data tersebut 

menyatakan bahwa hipotesis H2 kedua pada penelitian ini diterima, 

perkembangan teknologi berpengaruh positif terhadap minat investasi 

saham mahasiswa akuntansi di pasar modal. Penjelasan tersebut dapat 

diartikan bahwa semakin  mudah dalam memulai dan bertransaksi 

investasi saham, maka semakin tinggi pula minat mahasiswa 

akuntansi untuk berinvestasi saham dipasar modal. 

Perkembangan teknologi merupakan hal yang sudah sewajarnya 

terjadi. Perkembangan teknologi dapat merubah persepsi seseorang 

terhadap suatu aktivitas yang dulunya sulit berubah menjadi mudah. 

Seperti berinvestasi saham, dulu untuk memulai dan bertransaksi 

saham seseorang harus menelepon pialang agar bisa melakukan 
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investasi saham dan surat bukti pembeliannya masih dalam bentuk 

fisik. Namun karena adanya perkembangan teknologi semua menjadi 

mudah, untuk memulai dan bertransaksi investasi saham cukup 

dengan smartphone dan internet sudah bisa melakukannya.  Hal ini 

sesuai dengan Theory of Planned Behavior yang tercermin dari faktor 

latar belakang yang terdiri dari beberapa faktor salah satunya faktor 

informasi dan faktor Perceived behavioral control. Karena 

perkembangan teknologi dapat mempermudah seseorang dalam 

mencari informasi dan bertransaksi di pasar saham sehingga 

mengubah persepsi individu. Dengan berubahnya persepsi individu 

maka dapat membentuk intensi seseorang dalam berperilaku dan 

berminat untuk melakukan investasi saham. 

Hasil Penelitian ini juga didukung dari penelitian (Cahya & 

Kusuma, 2019) menunjukkan bahwa kemajuan teknologi berpengaruh 

positif terhadap minat investasi saham  dan (Tandio & Widanaputra, 

2016) semakin mudahnya akses informasi ke pasar modal, diharapkan 

bisa membuat calon investor berminat untuk berinvestasi. 

4.7.3. Pengaruh Positif Literasi Keuangan terhadap Minat Investasi 

Saham Mahasiswa Akuntansi di Pasar Modal 

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan diatas, variabel literasi 

keuangan pada penelitian ini ternyata memiliki pengaruh positif 

terhadap minat investasi. Ini bisa dilihat dari uji T yang menunjukkan 

hasil t hitung > t tabel. dengan nilai koefisien beta menunjukkan hasil 
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yang positif. Sehingga dari data tersebut menyatakan bahwa hipotesis 

H3 ketiga pada penelitian ini diterima, literasi keuangan berpengaruh 

positif terhadap minat investasi saham mahasiswa akuntansi di pasar 

modal. Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa semakin  tinggi 

literasi keuangan yang dimiliki mahasiswa, maka semakin tinggi pula 

minat mahasiswa akuntansi untuk berinvestasi saham dipasar modal. 

Literasi keuangan adalah suatu kemampuan untuk memahami 

keuangan dan percaya diri terhadap pengetahuannya dan menerapkan 

untuk membuat keputusan keuangan yang efektif. Membuat 

keputusan keuangan yang sehat adalah keterampilan inti yang 

diperlukan saat ini. Hal ini sejalan dengan Theory of Planned 

Behavior berkaitan dengan faktor latar belakang salah satunya faktor 

knowledge karena dengan literasi keuangan mampu mengendalikan 

perilaku individu salah satunya berinvestasi. Hasil penelitian ini juga 

didukung oleh hasil penelitian (Mertha Dewi & Purbawangsa, 2018) 

mengenai pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keputusan 

investasi menunjukkan hasil literasi keuangan berpengaruh positif 

terhadap perilaku keputusan berinvestasi. 

  


