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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian  

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa/mahasiswi yang 

sedang menempuh kuliah atau menjadi anggota KSPM ( Kelompok Studi 

Pasar Modal) pada beberapa perguruan tinggi di kota Semarang . Perguruan 

tinggi yang memiliki organisasi KSPM di Semarang. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi  

Pada penelitian ini, yang menjadi populasi adalah investor individu 

yang aktif bertransaksi di Bursa Efek Indonesia. Investor individu yang 

dimaksud adalah yang masih berstatus sebagai mahasiswa di kota 

Semarang 

3.2.2 Sampel  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling dengan kriteria : Target responden para investor baik  laki-laki  

maupun  perempuan  yang  berdomisili  di  Semarang. Responden yang 

dipilih minimal mahasiswa/mahasiswi yang sedang menempuh kuliah atau 
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menjadi anggota KSPM ( Kelompok Studi Pasar Modal) pada beberapa 

perguruan tinggi di kota Semarang . Perguruan tinggi yang memiliki 

organisasi KSPM di Semarang  

NO NAMA KAMPUS  JUMLAH 

ANGGOTA 

JUMLAH 

SAMPEL  

1 Universitas Negeri Semarang (UNNES) 50 19 

2 Universitas Diponegoro (UNDIP) 64 19 

3 Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA) 24 19 

4 Universitas Sultan Agung (UNISULA) 30 19 

5 Universitas Islam Negeri Walisongo 32 19 

6 Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) 27 19 

7 Universitas Semarang (USM) 30 19 

8 Universitas Stikubank (UNISBANK) 34 19 

9 Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) 29 19 

10 Politeknik Negeri Semarang (POLINES) 40 19 

 TOTAL 360 190 

Tabel 1  populasi data                                           Sumber : KSPM Semarang 

Untuk menentukan jumlah sampel penelitian, penulis 

menggunakan rumus Solvin (1993) dengan rumus sebagai berikut : 

n =      N  

     1+ N (𝑒2) 

Keterangan : 
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n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

E = Tingkat Kesalahan (5%) 

Perhitungan : 

n =      360 

     1+ 360 (0,052) 

n = 190 

Berdasarkan jumlah data anggota KSPM mahasiswa kota 

Semarang , populasi dalam penelitian adalah 360 dan sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian adalah 190 responden. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Data dalam Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh 

dari hasil penyebaran  menggunakan kuesioner secara langsung  kepada 

investor individu yang masih berstatus sebagai mahasiswa di kota 

Semarang 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan kriteria tertentu . Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel 

adalah sebagai berikut :  
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1. Mahasiswa anggota KSPM yang dipilih adalah yang sudah menjadi 

investor saham di BEI (bursa efek Indonesia) 

2. Mahasiswa Investor harus memiliki pengalaman bertransaksi  

minimal enam bulan 

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.4.1 Variabel Dependen (Y) 

Keputusan  investasi dalam fungsi keuangan adalah hal 

yang penting karena nilai perusahaan ditentukan dengan keputusan 

investasi.  Selain itu untuk mencapai tujuan perusahaan yang akan 

dihasilkan dari kegiatan investasi yaitu memaksimalkan 

keuntungan perusahaan (Hidayat, n.d.) . Terdapat 2 keuntungan  

yang diperoleh dari kegiatan investasi yaitu capital gain dan 

deviden. Deviden diperoleh sesuai laba yang perusahaan bagikan 

ke investor. Capital gain ditentukan dari selisih harga jual dan beli 

yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga saham 

Keuntungan yang maksimal dapat diperoleh jika investor 

mengambil keputusan investasi yang tepat. Keputusan yang tepat 

adalah keputusan yang sesuai dengan pengaruh peristiwa terhadap 

nilai perusahaan. Pasar bereaksi positif terhadap peristiwa naiknya 

nilai perusahaan ataupun beraksi negative karena turunnya nilai 

perusahaan (Puspitaningtyas & Jember, 2013). Dalam kondisi 

pandemi covid 19 ini pasti ada perusahan yang nilainya turun dan 

ada juga yang nilainya naik.  Investor membuat keputusan yang 
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tepat dalam investasi yang terkait dengan beli saham (buy), jual 

saham(sell),dan tahan (hold) dalam situasi pandemi covid 19.  

Dalam mengukur varibel Keputusan Investasi digunakan , 

kuesioner (Ifendri Robi, 2019) dengan menggunakan skala likert 

dengan 5 alternatif jawaban. Setiap jawaban memiliki poin 

tersendiri dengan skala poin dari 1 sampai 5. Untuk jawaban 

menjual sepenuhnya diberi poin 1, jawaban mejual sebagian  diberi 

poin 2, jawaban hold di beri poin 3, jawaban membeli sebagian 

diberi poin 4 dan jawaban memberli sepenihnya diberi poin 5. 

Artinya semakin tinggi poin yang didapat, maka responden 

cenderung sering dalam melakukan Keputusan Investasi.  

3.4.2 Variabel Independen (X) 

3.4.2.1 Overconfidence  (X1) 

Perilaku Overconfidence adalah Optimisme yang 

berlebihan dan tingkat percaya diri yang berlebihan ketika 

pergerakan saham mengalami peningkatan sehingga melakukan 

transaksi terlalu cepat (cepat membeli/menjual saham). Seseorang 

yang memiliki overconfidence yang besar akan lebih condong 

berani dalam melakukan pengambilan tindakan ataupun keputusan 

investasi (Fridana & Asandimitra, 2020) 

Dalam mengukur variabel Overconfidence digunakan kuesioner 

dari (desva hesti putri, 2018) dengan menggunakan skala likert 

dengan 5 alternatif jawaban. Setiap jawaban memiliki poin 



 

 
 
 

30 

tersendiri dengan skala poin dari 1 sampai 5. Untuk jawaban sangat 

tidak setuju tidak diberi poin 1, jawaban tidak setuju diberi poin 2, 

jawaban netral di beri poin 3, jawaban setuju diberi poin 4 dan 

jawaban sangat setuju diberi poin 5. Artinya semakin tinggi poin 

yang didapat, maka dalam melakukan Keputusan Investasi 

responden tersebut memiliki kemungkinan tinggi perilaku 

Overconfidence. 

3.4.2.2  Anchoring  

Anchoring adalah perilaku investor yang berada dalam 

kondisi ketidakpastian dengan berpegang teguh pada informasi 

tertentu yang dimiliki dan dipercaya kebenarannya sebagai 

jangkar/anchor kemudian melakukan penyesuaian penyesuaian 

yang dianggap perlu sesuai dengan menggunakan informasi baru 

yang dimiliki. 

Dalam mengukur variabel Anchoring digunakan kuesioner 

dari (desva hesti putri, 2018) dengan menggunakan skala likert 

dengan 5 alternatif jawaban. Setiap jawaban memiliki poin 

tersendiri dengan skala poin dari 1 sampai 5. Untuk jawaban sangat 

tidak setuju tidak diberi poin 1, jawaban tidak setuju diberi poin 2, 

jawaban netral di beri poin 3, jawaban setuju diberi poin 4 dan 

jawaban sangat setuju diberi poin 5. Artinya semakin tinggi poin 

yang didapat, maka dalam melakukan Keputusan Investasi 
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responden tersebut memiliki kemungkinan tinggi perilaku 

Anchoring. 

3.4.2.3 Mental Accounting (X3) 

    Mental Accounting adalah  seorang investor yang telah membagi 

dan mengkelompokkan dana yang dimiliki untuk berbagai macam 

kebutuhan. Artinya investor membuat portofolio yang berbeda beda 

dari investasi yang dilakukan dengan tujuan memaksimalkan 

keuntungan dan meminimalkan resiko. Lebih lanjut  Mental 

Accounting terjadi karena investor sensitif terhadap keuntungan dan 

kerugian, sehingga toleransi terhadap perubahan resiko dan 

keuntungan tergantung pada produk investasi keuangan yang 

dipertimbangkannya. 

Dalam mengukur variabel Mental Accounting digunakan 

kuesioner dari (desva hesti putri, 2018) dengan menggunakan skala 

likert dengan 5 alternatif jawaban. Setiap jawaban memiliki poin 

tersendiri dengan skala poin dari 1 sampai 5. Untuk jawaban sangat 

tidak setuju tidak diberi poin 1, jawaban tidak setuju diberi poin 2, 

jawaban netral di beri poin 3, jawaban setuju diberi poin 4 dan jawaban 

sangat setuju diberi poin 5. Artinya semakin tinggi poin yang didapat, 

maka dalam melakukan Keputusan Investasi responden tersebut 

memiliki kemungkinan tinggi perilaku Mental Accounting. 

3.4.2.4 Heuristik(X4) 

Heuristik adalah suatu  kondisi seorang investor yang cenderung 
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melakukan investasi berdasarkan informasi yang dimiliki atau 

pengalaman yang di miliki. Efek ketersediaan informasi menunjukkan 

bahwa ada kenaikan reaksi harga saham yang positif apabila ada 

investor diberikan rekomendasi yang kuat, tetapi akan ada  reaksi 

harga saham yang negatif apabila investor diberikan rekomendasi 

lemah terhadap penurunan indeks pengembalian saham yang negatif 

Dalam mengukur variabel heuristik digunakan kuesioner dari 

(desva hesti putri, 2018) dengan menggunakan skala likert dengan 5 

alternatif jawaban. Setiap jawaban memiliki poin tersendiri dengan 

skala poin dari 1 sampai 5. Untuk jawaban sangat tidak setuju tidak 

diberi poin 1, jawaban tidak setuju diberi poin 2, jawaban netral di beri 

poin 3, jawaban setuju diberi poin 4 dan jawaban sangat setuju diberi 

poin 5. Artinya semakin tinggi poin yang didapat, maka dalam 

melakukan Keputusan Investasi responden tersebut memiliki 

kemungkinan tinggi perilaku heuristik.. 

3.4.2.5 Completeness(X5) 

Completeness adalah perilaku investor saham yang melakukan 

perhitungan baik secara fundamental maupun teknikal sebelum 

melakukan transaksi. Analisis fundamental maupun teknikal dilakukan 

investor dalam mengambil sebuah keputusan investasi dengan 

memantau pergerakan harga saham dibursa terus menerus, baik 

fluktuasi harian, mingguan, maupun bulanan, melakukan prosedur 

perhitungan memilih saham dan menentukan portofolio optimal 
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Dalam mengukur variabel Completeness digunakan kuesioner dari 

(Ifendri Robi, 2019)dengan menggunakan skala likert dengan 5 

alternatif jawaban. Setiap jawaban memiliki poin tersendiri dengan 

skala poin dari 1 sampai 5. Untuk jawaban sangat tidak setuju diberi 

poin 1, jawaban tidak setuju diberi poin 2, jawaban netral di beri poin 3 

jawaban setuju diberi poin 4 dan jawaban sangat setuju diberi poin 5. 

Artinya semakin tinggi poin yang didapat, maka dalam melakukan 

Keputusan Investasi responden tersebut akan melihat seberapa besar 

perilaku  Completeness yang ada. 

3.4.2.6 Transitivity 

Transitivity merupakan perilaku investor saham yang 

memberikan urutan prioritas dengan jelas antara satu pilihan 

dengan pilihan lainnya. Asumsi ini menyatakan bahwa pilihan 

individu bersifat konsisten secara internal 

Dalam mengukur variabel Transitivity digunakan kuesioner 

dari (Ifendri Robi, 2019) dengan menggunakan skala likert dengan 

5 alternatif jawaban. Setiap jawaban memiliki poin tersendiri 

dengan skala poin dari 1 sampai 5. Untuk jawaban sangat tidak 

setuju diberi poin 1, jawaban tidak setuju diberi poin 2, jawaban 

netral di beri poin 3 jawaban setuju diberi poin 4 dan jawaban 

sangat setuju diberi poin 5. Artinya semakin tinggi poin yang 

didapat, maka dalam melakukan Keputusan Investasi responden 

tersebut akan melihat seberapa besar Transitivity yang ada. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

menggambarkan sampel data yang telah dikumpulkan dalam kondisi yang 

sebenarnya. Data yang didapat terdiri dari rata-rata, standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum range sehingga peneliti dapat memberikan 

gambaran mengenai data maupun sampel penelitian.  

3.5.2 Uji validitas dan Reliabilitas 

 3.5.2.1 Uji Validitas  

Uji Validitas adalah  sejauh mana suatu alat ukur mampu 

mengukur variabel yang diukur. Untuk melakukan uji validitas 

penelitian ini menggunakan program SPSS. Ketentuan valid atau 

tidaknya dapat ditentukan dengan kriteria nilai r (Muniarti, et al, 

2013). 

                   Jika r hitung > r tabel maka pertanyaan tersebut dianggap valid. 

                    Jika r hitung < r tabel maka pertanyaan tersebut dianggap tidak valid. 

 3.5.2.2 Uji Reliabilitas  

          Uji Reliabilitas untuk mengetahui sejauh mana konsistensi 

hasil suatu data yang telah diuji. Uji reliabilitas dilakukan dengan 

uji Alpha Cronbach, kriteria suatu instrumen secara umum 

dikatakan reliable dengan teknik ini jika (Muniarti, Monika 

Paulupi. Purnamasari S.V., Ayu S.D, Advensia A., Sihombing R., 
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Warastuti, 2013): 

Nilai Cronbach Alpha > 0,9 maka reliabilitas sempurna  

Nilai Cronbach Alpha 0.7-0,9 maka reliabilitas tinggi  

Nilai Cronbach Alpha 0,5-0,7 maka reliabilitas moderat 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

3.5.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel di 

dalam model regresi, variabel independen dan dependen memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. Normalitas dilihat 

melalui penyebaran data normal atau tidak yaitu (Muniarti, et al, 

2013) 

  Nilai Sig < 0,05 menunjukkan distribusi tidak normal 

  Nilai Sig > 0,05 menunjukkan distribusi normal 

  3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terdapat ketidaksamaan variasi dari suatu penelitian. 

Uji yang dapat digunakan untuk uji heteroskedastisitas adalah uji 

Glejser. Pada uji Glejser jika variabel independen signifikan secara 

statistik mempengaruhi variabel dependen maka dapat disimpulkan 

terdapat heteroskedastisitas. Jika Sig > 0,05 maka tidak terdapat 

heteroskedastisitas (Muniarti,et al , 2013). 
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  3.5.1.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terdapat korelasi di antara variabel independen. Jika 

terdapat korelasi di antara variabel independen, maka ada masalah 

multikolinieritas. Model regresi yang benar tidak akan terdapat 

korelasi antara variabel independen. Hasil uji multikolinearitas 

dapat dilihat dari nilai VIF dan tolerance, jika nilai VIF < 10,00 

dan nilai tolerance > 0,10 maka dapat disimpulkan tidak terdapat 

multikolinearitas (Muniarti,et al, 2013) 

3.5.4 Uji Hipotesis  

3.5.4.1 Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

Koefisien determinasi (𝑅2), digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel 

dependen. Semakin besar nilai koefisien berarti variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk mengukur 

variabel dependen (Muniarti, et al, 2013) 

 3.5.4.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji T) 

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui hubungan masing-

masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. 

Ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara 

individual terhadap variabel dependen dilihat menggunakan tingkat 

signifikansi 0,05, yaitu (Muniarti, et al , 2013): 
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Jika Sig < 0,05 maka Ha diterima 

Jika Sig > 0,05 maka Ha ditolak 

Rumus yang digunakan sebagai berikut : 

𝑡 =  
𝑟√𝑛−2

√1−𝑟2
  

Keterangan : 

t  = Nilai t hitung 

n  = Jumlah Sampel 

r = Koefisien Korelasi 

3.5.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi berganda. Analisis ini dilakukan untuk meneliti apakah ada 

hubungan sebab akibat antara kedua variabel atau meneliti seberapa besar 

pengaruh perilaku  Irasional (Mental Accounting, Over/Under Reacting, 

Perilaku Heuristic) dan Rasional (Completeness, Transitivity) terhadap 

variabel dependen yaitu Keputusan Investasi saham. Adapun rumus yang 

digunakan adalah: 

Y = a + b1X1+ b2X2 +b3X3+ b4X4 +b5X5+ b6X2 6 

Keterangan : 

Y = Keputusan Investasi   

A = Bilangan Konstanta  
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X1 = Perilaku Overconfidence  

X2 = Perilaku Anchoring 

X3 = Perilaku Mental Accounting 

X4 = Perilaku Heuristik 

X5 = Perilaku Completeness 

X6  = Perilaku Transitivity  

e  = Standart Error 

b1 - b2  = Koefisien regresi  
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