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BAB IV  

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum Responden  

Dalam pengambilan data responden, peneliti membagikan kuesioner kepada 

responden mahasiswa anggota kelompok studi pasar modal (KSPM) di 

Universitas Katolik Soegijapranata,Universitas Negeri Semarang,Universitas 

Diponegoro, Universitas Stikubank, Universitas Islam Negeri Wali Songo, 

Universitas Wahid Hasyim, Universitas Sultan Agung, Universitas Semarang, 

Universitas Dian Nuswantoro, Politeknik Negeri Semarang menggunakan google 

form. Dari penyebaran kuesioner yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan 196 

mahasiswa yang mengisi kuesioner sedangkan sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah 190 responden, peneliti menghapus 6 jawaban 

responden dikarenakan beberapa jawaban responden tersebut lebih dari satu (data 

ganda). Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan, peneliti mendapatkan 

gambaran umum mengenai responden sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Gambaran Umum Responden 

KETERANGAN JUMLAH  PERSENTASE 

Jenis Kelamin 

Laki - Laki  87 45,8 % 

Perempuan 103 54,2% 

Total 190 100% 

Umur 

20 34 17,9% 

21 78 41,1% 

22 72 37,9% 

23 6 3,1 % 

Total 190 100% 

Asal Universitas  

Universitas Negeri Semarang  19 10% 
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Universitas Diponegoro 19 10% 

Universitas Katolik 

Soegijapranata 
19 10% 

Universitas Sultan Agung 19 10% 

Universitas Islam Negeri 

Walisongo 
19 10% 

Universitas Wahid Hasyim 19 10% 

Universitas Semarang 19 10% 

Universitas Stikubank 19 10% 

Universitas Dian Nuswantoro 19 10% 

Politeknik Negeri Semarang 19 10% 

Total 190 100% 

Pendapatan Per Bulan  

Rp 0 - Rp 500.000 51 26,8% 

Rp 500.00 - Rp 1.500.000 70 36,8% 

Rp 1.500.00 - Rp 3.000.000 48 25,3% 

>Rp 3.000.000 21 11,1% 

Total 190 100% 

Pengalaman Investasi  

<1 Tahun 48 25,3% 

1-2 Tahun 101 53,2% 

> 3 Tahun 41 21,6% 

Total 190 100% 

Sumber : Data yang di olah tahun 2021 

1. Jenis Kelamin  

Berdasarkan table 4.1 diatas, responden penelitian ini sebanyak 190 

mahasiswa. Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin pria terdapat 87 orang 

atau 45,8% dari total responden, dan untuk jumlah responden wanita berjumlah 

103 orang atau 54,2% dari total responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

jumlah responden wanita lebih banyak dibanding responden pria pada penelitian 

ini. 

.  
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2. Usia  

Berdasarkan tabel 4.1, jika dilihat dari usia, dapat diketahui responden 

yang berusia 20 tahun yaitu sebanyak 34 mahasiswa (17,9%),sedangkan 

responden yang berusia 21 tahun yaitu sebanyak 78 mahasiswa ( 41,1%), 

responden yang berusia 22 tahun yaitu sebanyak 72 mahasiswa (37,9%),dan 

responden yang berusia 23 tahun yaitu sebanyak 6 mahasiswa (3,1%). Hal ini 

menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia 21 tahun. 

3. Asal Universitas  

Tabel 4.1 menunjukkan responden dilihat dari asal universitas, responden 

dalam penelitian berasal dari 10 Universitas di Kota Semarang yaitu Universitas 

Negeri Semarang, Universitas Diponegoro, Universitas Katolik Soegijapranata, 

Universitas Sultan Agung, Universitas Islam Negeri Walisongo, Universitas 

Wahid Hasyim, Universitas Semarang, Universitas Stikubank, Universitas Dian 

Nsuwantoro, Politeknik Negeri Semarang dengan masing masing responden 

berjumlah ini 19 responden atau 10 % tiap universitas . 

4. Pendapatan Per Bulan  

Tabel 4.1 menunjukan tingkat pendapatan per bulan , responden dengan tingkat 

pendapatan Rp 0 - Rp 500.000 sebanyak 51 mahasiswa ( 26,8%), Rp 500.00 - Rp 

1.500.000 sebanyak 70 mahasiswa (36,8%), Rp 1.500.00 - Rp 3.000.000 sebanyak 

48 mahasiswa (25,3%), >Rp 3.000.000 sebanyak 21 mahasiswa (11,1%). 

5. Pengalaman Investasi 
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 Tabel 4.1 menunjukan responden dengan pengalaman < 1 tahun sebanyak 48 

mahasiswa (25,3%), yang memiliki pengalaman 1-2 tahun sebanyak 101 

mahasiswa (53,2%), dan pengalaman >3 tahun sebanyak 41 mahasiswa (21,6%).  

4.2 Uji Validitas dan Uji Relibilitas Data  

 Pengujian dilakukan dengan tujuan mengukur pertanyaan pada kuesioner 

sejauh mana ketetapan setiap pertanyaan dalam kuesioner. Pengujian validitas 

dilakukan dengan cara membandingkan nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan nilai 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Jika 

nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari nilai 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka pertanyaan dalam kuesioner 

dapat dikatakan  valid.   

 Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Overconfidence 

Variabel Indikator  r Hitung r Tabel Keterangan  

Overconfidence OC 1 0,735 0.1417 Valid  

OC 2 0,717 0.1417 Valid  

OC 3 0,659 0.1417 Valid  

Sumber :Data diolah dengan menggunakan SPSS v 16.00 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukan bahwa hasil uji validitas variabel 

Overconfidence nilai dari r Hitung semua pertanyaan lebih besar dari nilai r Tabel. 

Dengan demikian dapat disimpulkan jika semua pertanyaan dalam kuesioner 

variabel Overconfidence valid. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Anchoring 

Variabel Indikator  r Hitung r Tabel Keterangan  

Anchoring AC 1 0,905 0.1417 Valid  

AC 2 0,662 0.1417 Valid  

Sumber :Data diolah dengan menggunakan SPSS v 16.00 
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Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukan bahwa hasil uji validitas variabel 

Anchoring nilai dari r Hitung semua pertanyaan lebih besar dari nilai r Tabel. 

Dengan demikian dapat disimpulkan jika semua pertanyaan dalam kuesioner 

variabel Anchoring valid. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Mental Accounting 

Variabel Indikator  r Hitung r Tabel Keterangan  

Mental 

Accounting 
MA 1 0,774 0.1417 Valid  

MA 2 0,866 0.1417 Valid  

Sumber :Data diolah dengan menggunakan SPSS v 16.00 

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukan bahwa hasil uji validitas variabel 

Mental Accounting nilai dari r Hitung semua pertanyaan lebih besar dari nilai r 

Tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan jika semua pertanyaan dalam 

kuesioner variabel Mental Accounting valid. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Heuristik 

Variabel Indikator  r Hitung r Tabel Keterangan  

Heuristik HR 1 0,772 0.1417 Valid  

HR 2 0,732 0.1417 Valid  

HR 3 0,565 0.1417 Valid  

Sumber :Data diolah dengan menggunakan SPSS v 16.00 

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukan bahwa hasil uji validitas variabel 

Heuristik nilai dari r Hitung semua pertanyaan lebih besar dari nilai r Tabel. 

Dengan demikian dapat disimpulkan jika semua pertanyaan dalam kuesioner 

variabel Heuristik valid. 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Completness  

Variabel  Indikator  r Hitung r Tabel Keterangan  

completeness 

CO 1 0,577 0.1417 Valid  

CO 2 0,648 0.1417 Valid  

CO 3 0,623 0.1417 Valid  

CO 4 0,485 0.1417 Valid  

CO 5 0,586 0.1417 Valid  

CO 6 0,608 0.1417 Valid  

Sumber :Data diolah dengan menggunakan SPSS v 16.00 

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukan bahwa hasil uji validitas variabel 

completeness, dapat diketahui nilai dari r Hitung semua pertanyaan lebih besar 

dari nilai r Tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan jika semua pertanyaan 

dalam kuesioner variabel completeness valid. 

Tabel 4.7  Hasil Uji Validitas Variabel Completness  

Variabel Indikator  r Hitung r Tabel Keterangan  

Transitivity TA 1 0,679 0.1417 Valid  

TA 2 0,736 0.1417 Valid  

TA 3 0,720 0.1417 Valid  

TA 4 0,681 0.1417 Valid  

Sumber :Data diolah dengan menggunakan SPSS v 16.00 

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukan bahwa hasil uji validitas variabel 

Transitivity, dapat diketahui nilai dari r Hitung semua pertanyaan lebih besar dari 

nilai r Tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan jika semua pertanyaan dalam 

kuesioner variabel Transitivity valid. 
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 Tabel 4.8  Hasil Uji Validitas Variabel Keputusan Investasi  

Indikator  r Hitung r Tabel Keterangan  

KEPU_INVST 1 0,740 0.1417 Valid  

KEPU_INVST 2 0,584 0.1417 Valid  

KEPU_INVST 3 0,570 0.1417 Valid  

KEPU_INVST 4 0,685 0.1417 Valid  

KEPU_INVST 5 0,550 0.1417 Valid  

 

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukan bahwa hasil uji validitas 

variabel Keputusan Investasi, dapat diketahui nilai dari r Hitung semua 

pertanyaan lebih besar dari nilai r Tabel. Dengan demikian dapat 

disimpulkan jika semua pertanyaan dalam kuesioner variabel Keputusan 

Investasi valid. 

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas data dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengukur sampai sejauh mana konsistensi data. Data dapat dikatakan 

reliabel apabila jawaban yang diberikan responden melalui kuesioner 

bersifat konstan. Untuk menguji reliabilitas semua instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan koefisien Cronbach 

Alpha. .Data dapat dikatakan  andal artinya responden konsisten 

memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang ada pada kuesioner dari 

waktu ke waktu. Data yang andal atau reliabel menunjukkan nilai alpha 

yang tinggi (> 0,6) apabila dirumuskan dalam Cronbach’s Alpha . 
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Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas  

NO Variabel 
Cronbach 

Alpha 
Keterangan  

1 Overconfidence 0,683 

 Reliabel 

Moderat 

2 Anchoring 0,388  Reliabel Rendah 

3 Mental Accounting 0,513 Reliabel Rendah 

4 Heuristik 0,521 Reliabel Rendah 

5 Completeness 0,603 Reliabel Moderat 

6 Transitivity 0,639 Reliabel Moderat 

7 Keputusan Investasi  0,617 Reliabel Moderat 

Sumber :Data diolah dengan menggunakan SPSS v 16.00 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui bahwa hasil pengujian reliabilitas 

untuk masing-masing variabel meliputi Overconfidene,Completeness, 

Transitivity, dan Keputusan Investasi menunjukkan  nilai Cronbach’s 

Alpha lebih besar dari 0,6. Sehingga data kuesioner dari tiap variabel pada 

penelitian ini dapat dinilai reliabel   moderat atau andal sedangkan  hasil 

pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel meliputi anchoring, 

mental accounting dan heuristik  menunjukkan  nilai Cronbach’s Alpha 

lebih kecil dari 0,6 sehingga data kuesioner dari tiap variabel pada 

penelitian ini dapat dinilai reliable rendah atau kurang andal. Hal ini 

desebabkan karena pertanyaan kuesioner pada variabel tersebut hanya 

mencakup 2 pertanyaan saja. 
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4.3 Statistik Deskriptif 

Tabel  4.10 Hasil Statistik Deskriptif 

Variabel Mean Kisaran 

teoritis 

Kisaran 

Aktual  

Kategori Keterangan 

rendah sedang tinggi 

Overconfidence 11,11 3-15 6-15 3 - 7 7,1-11 11,1-15 Tinggi  

Anchoring 7,62 2-10 4-10 2 - 4,6 4,61 - 7,3 7,31 - 10 Tinggi 

Mental 

Accounting 
8,33 

2-10 4-10 2 - 4,6 4,61 - 7,3 7,31 - 10 Tinggi 

Heuristik 10,32 3-15 6-15 3 - 7 7,1-11 11,1-15 Sedang 

Completeness 25,35 6-30 11-30 6 - 14 14,1 - 22 22,1 - 30 Tinggi 

Transitivity 
16,27 

4-20 4-20 4 - 9,3 9,31 - 14,6 14,61 - 

20 

Tinggi 

Keputusan 

Investasi  
15.04 

5-25 10-19 5-10 10,1-15 15,1-19 Sedang 

Sumber :Data diolah dengan menggunakan SPSS v 16.00 

 

 Berdasarkan Tabel 4.10, diketahui bahwa statistik deskriptif pada 

variabel Overconfidence diukur menggunakan skala 1-5 yang terdiri dari 3 

pertanyaan. Sedangkan untuk kisaran aktual berada pada kisaran 6–15 dan 

rata-rata pada variabel Overconfidence  yaitu 11,11. Berdasarkan tabel di 

atas, rata-rata yang didapatkan untuk variabel overconfidence masuk ke 

dalam kategori tinggi. Artinya, bahwa responden pada penelitian ini 

memiliki perilaku optimis yang tinggi terhadap pasar terhadap pasar saham  

dalam keputusan investasi. Hal tersebut bisa terjadi karena investor yakin 

bahwa di masa pandemi ini pergerakan harga saham akan meningkat 

kembali seperti sebelum adanya pandemi. 

Pada variabel Anchoring diukur menggunakan skala 1-5 yang 

terdiri dari 2 pertanyaan. Sedangkan untuk kisaran aktual berada pada 

kisaran 4–10 dan rata-rata pada variabel anchoring  yaitu 7,62. 
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Berdasarkan tabel di atas, rata-rata yang didapatkan untuk variabel 

anchoring masuk ke dalam kategori tinggi. Artinya, bahwa responden 

dalam masa pandemi ini dengan situasi dan kondisi ketidakpastian tetap 

berpegang teguh pada informasi  yang dimiliki dan dipercaya 

kebenarannya sebagai jangkar/anchor sangat tinggi dalam pengambilan 

keputusan investasi. 

Pada variabel mental accounting diukur menggunakan skala 1-5 

yang terdiri dari 2 pertanyaan. Sedangkan untuk kisaran aktual berada 

pada kisaran 4–10 dan rata-rata pada variabel mental accounting  yaitu 

8,33. Berdasarkan tabel di atas, rata-rata yang didapatkan untuk variabel 

mental accounting  masuk ke dalam kategori tinggi. Artinya, bahwa 

responden pada penelitian di masa pandemi ini melakukan pengelompokan 

dana yang dimiliki ke dalam investasi lebih tinggi dibandingan dengan 

kebutuhan kelompok lainnya seperti kebutuhan sekunder maupun  

konsumtif . 

Pada variabel heuristik diukur menggunakan skala 1-5 yang terdiri 

dari 3 pertanyaan. Sedangkan untuk kisaran aktual berada pada kisaran 6–

15 dan rata-rata pada variabel heuristik yaitu 10,32. Berdasarkan tabel di 

atas, rata-rata yang didapatkan untuk variabel heuristik masuk ke dalam 

kategori sedang. Artinya, bahwa responden pada penelitian ini beberapa 

kali melakukan keputusan investasi berdasarkan  pengalaman yang pernah 

dimiliki di masa pandemi covid 19 .  . 
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Pada variabel completeness diukur menggunakan skala 1-5 yang 

terdiri dari 6 pertanyaan. Sedangkan untuk kisaran aktual berada pada 

kisaran 6–30 dan rata-rata pada variabel completeness  yaitu 25,35. 

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata yang didapatkan untuk variabel 

completeness masuk ke dalam kategori tinggi. Artinya, bahwa responden 

pada penelitian ini  menggunakan analisis fundamental dan  analisis 

teknikal  dalam pengambilan keputusan investasi sangat tinggi di masa 

pandemi covid 19  . 

Pada variabel transitivity diukur menggunakan skala 1-5 yang 

terdiri dari 4 pertanyaan. Sedangkan untuk kisaran aktual berada pada 

kisaran 4–20 dan rata-rata pada variabel transitivity  yaitu 16,27. 

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata yang didapatkan untuk variabel 

transitivity masuk ke dalam kategori tinggi. Artinya, bahwa responden 

pada penelitian memberikan urutan prioritas dengan jelas antara satu 

pilihan dengan pilihan lainnya dalam pengambilan keputusan investasi 

sangat tinggi di masa pandemi covid 19. 

Statistik deskriptif pada variabel keputusan investasi menunjukkan 

nilai rata-rata 15,04 yang termasuk dalam rentang skala sedang. Dalam 

penelitian ini, keputusan investasi yang dimiliki responden akan dinilai 

berdasarkan transaksi jual, beli ataupun tetap di simpan atas kepemilikan 

saham. Hal tersebut memiliki arti bahwa responden pada penelitian ini 

dalam pengambilan keputusan investasi dimasa pandemi covid 19 

cenderung menyimpan kepemilikan saham daripada bertransaksi membeli 
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maupun menjual saham yang dimiliki karena pergerakan saham yang 

fluktuatif membuat investor kurang intens dalam melakukan transaksi 

saham. 

4.4 Uji Asumsi Klasik  

4.4.1 Uji Normalitas  

4.11 Tabel Uji Normalitas  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 
190 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 
1.75938182 

Most Extreme Differences Absolute 
.085 

Positive .045 

Negative 
-.085 

Kolmogorov-Smirnov Z 
1.171 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
.129 

a. Test distribution is Normal. 
 

Sumber :Data diolah dengan menggunakan SPSS v 16.00 

 

Berdasarkan Tabel 4.11, diketahui bahwa pengujian normalitas 

pada penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov yang 

didasarkan pada Standardized Residual. Data tersebut normal jika nilai 

signifikan > 0,1 pada tabel Kolmogorov-Smirnov (Muniarti,et al , 2013). 
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Hasil dari pengujian menunjukkan nilai signifikan adalah 0,129 atau > 0,1 

berarti dapat dikatakan data berdistribusi dengan normal. 

4.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.12 Hasil  Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.835 1.087  2.609 .010 

Overconfidence -.009 .070 -.011 -.132 .895 

Anchoring -.121 .065 -.146 -1.840 .067 

Mental Accounting .067 .096 .061 .697 .487 

Heuristik .001 .045 .002 .022 .982 

Completeness -.015 .046 -.030 -.326 .745 

Transitivity -.040 .046 -.080 -.876 .382 

a. Dependent Variable: abs_Res    
Sumber :Data diolah dengan menggunakan SPSS v 16.00 

 

Berdasarkan Tabel 4.12, diketahui bahwa pengujian heteroskedastisitas 

pada penelitian ini menggunakan Uji Glejser. Data tersebut tidak terjadi 

heteroskedastisitas jika nilai signifikan > 0,05. Hasil dari pengujian menunjukkan 

nilai signifikan dari  setiap variabel terhadap residual adalah > 0,05 yang berarti 

data terbebas dari gejala heteroskedastisitas. 

4.4.3  Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.13 Hasil  Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6.641 1.722  3.857 .000   
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Overconfidence  .145 .112 .098 1.299 .196 .823 1.215 

Anchoring .159 .104 .114 1.528 .128 .837 1.195 

Mental Accounting -.055 .152 -.030 -.365 .716 .687 1.456 

Heuristik -.021 .071 -.022 -.295 .768 .816 1.226 

Completeness .161 .073 .192 2.212 .028 .619 1.616 

Transitivity .133 .073 .158 1.835 .068 .626 1.596 

a. Dependent Variable: Y1       

Sumber :Data diolah dengan menggunakan SPSS v 16.00 

 

 Berdasarkan Tabel 4.13, diketahui bahwa hasil pengujian multikolinearitas 

pada penelitian ini menunjukkan nilai tolerance > 0,10 atau VIF < 10. Data 

tersebut tidak  terjadi multikolinearitas jika nilai tolerance > 0,10 atau VIF < 10 

(Murniati et al., 2013). Sehingga dapat dikatakan semua variabel memiliki data 

yang terbebas dari gejala multikolinearitas. 

4.5 Uji Hipotesis  

4.5.1  Uji Koefisien Determinasi (R2 ) 

Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2 ) 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .383a .147 .119 1.78799 

a. Predictors: (Constant), X6, X4, X2, X1, X3, X5 

Sumber :Data diolah dengan menggunakan SPSS v 16.00 

 Berdasarkan tabel 4.14, pada uji koefisien determinasi, nilai 

koefisien Adjusted R Square  sebesar 0,147 atau 14,7%. Sehingga dapat 

disimpulkan, variabel  independen yang diteliti dalam penelitian ini 

mampu menjelaskan variabel  dependen sebesar 14,7%. Sebesar 83,3% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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4.5.2 Uji F 

               Tabel 4.15  Hasil Uji F  

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 100.628 6 16.771 5.246 .000a 

Residual 585.035 183 3.197   

Total 685.663 189    

a. Predictors: (Constant), X6, x4, x2, x1, x3, x5    

b. Dependent Variable: y     

 

Tabel 4.15 menunjukkan hasil pengujian mendapatkan nilai F 

sebesar 5,246 dengan nilai sig. 0,000. Jika F hitung lebih besar dari F tabel 

maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

variabel. Pada  Penelitian ini uji F didapatkan nilai F hitung (5,246) > F 

tabel (2,15) dan nilai signifikan 0,000 < 0,05 yang artinya variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  

4.5.3 Uji Regresi Linear Berganda dan   (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. Jika nilai Sig lebih kecil 0,05 maka variabel independen 

secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.16 Hasil Uji Regresi Linear Berganda  dan (Uji t)  
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Sumber :Data diolah dengan menggunakan SPSS v 16.00 

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, maka didapatkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi saham sebagai 

berikut :  

Y = 6.641+0.145+0.159-0.55-0.21+0.161+0.133 

a. Pengaruh Perilaku  Overconfidence Terhadap Keputusan Investasi 

Saham 

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda variabel 

overconfidence memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,146. 

Sedangkan untuk uji t, variabel peluang memiliki nilai sig sebesar 

0,098 lebih besar dari 0,05. Artinya, variabel overconfidence tidak 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dengan demikian, 

hipotesis pertama dalam penelitian ini di tolak.  

 
 

 
 
Coefficientsa 

  

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

  

B Std. Error Beta Sig/2 KET 

1 (Constant) 
6.641 1.722  3.857 .000   

Overconfidence 
.145 .112 .098 1.299 .196 .098 DITOLAK 

Anchoring 
.159 .104 .114 1.528 .128 .064 DITOLAK 

Mental  Accounting 
-.055 .152 -.030 -.365 .716 .358 DITOLAK 

Heuristik 
-.021 .071 -.022 -.295 .768 .384 DITOLAK 

Completeness 
.161 .073 .192 2.212 .028 .014 DITERIMA 

Transitivity 
.133 .073 .158 1.835 .068 .034 DITERIMA 

a. Dependent Variable: Y1       
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 Overconfidence merupakan  perilaku  yang  melibatkan  terlalu  

tingginya  pengetahuan,  keterampilan dan  kemampuan  seseorang  

untuk  mengendalikan  situasi  dan  meremehkan  risiko  yang  ada. 

Alasan overconfidence tidak berpengaruh terhadap keputusan 

investasi karena kepercayaan diri  yang  berlebihan  dapat  

menyebabkan  investor  yang  berani  melakukan  keputusan 

investasi dan menanggung risiko yang lebih besar. Dalam Tabel 

4.1 responden dalam penelitian  ini  merupakan  mahasiswa  yang  

sebenarnya  memiliki  pengetahuan  yang cukup tentang saham, 

namun responden memiliki pengalaman investasi kurang dari 2 

tahun. Dapat diartikan bahwa responden memiliki pengetahuan 

yang  cukup  tentang  saham,  tetapi  mereka  belum  terampil  

dalam  keputusan investasi  saham  sebagai investor  yang  

profesional dan masih  menganggap saham adalah investasi yang 

sangat berisiko. Hasil penelitian ini dapat dibuktikan dengan 

penelitian terdahulu diantaranya penelitian(Riaz & Iqbal, 2015)dan  

(Candy & Vincent, 2021) yang menyatakan bahwa perilaku 

overconfidence tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi. 

b. Pengaruh Perilaku  Anchoring Terhadap Keputusan Investasi Saham 

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda variabel anchoring 

memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,159. Sedangkan untuk uji 

t, variabel anchoring memiliki nilai sig sebesar 0,064 lebih besar 

dari 0,05. Artinya, variabel anchoring tidak memiliki pengaruh  
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terhadap variabel dependen. Dengan demikian, hipotesis kedua 

dalam penelitian ini di tolak. 

 Anchoring adalah fenomena bawah sadar saat investor membuat 

keputusan berdasarkan pendapat analis sebagai acuan.  Investor 

yang awalnya memiliki keputusan investasi berdasarkan pendapat 

analis mengubah keputusan karena menerima informasi keuangan 

dan informasi lainnya yang berkaitan dengan investasi saham. 

Dalam Tabel 4.1 sebagian besar responden memiliki pengalaman 

investasi kurang dari 2 tahun artinya belum memiliki pengalaman 

ketika terjadi fenomena krisis ekonomi dunia yang pada tahun 

2020 ini diakibatkan oleh pandemi covid 19. Maka dengan 

perkembangan teknologi informasi saat ini, investor kini tidak 

hanya mengikuti saran dari pendapat analis yang menjadi acuan 

informasi melainkan mempertimbangan informasi dari berbagai 

berita yang tersedia . Oleh sebab itu  anchoring tidak berpengaruh 

terhadap keputusan investasi. Hasil penelitian ini dapat dibuktikan 

dengan penelitian terdahulu diantaranya penelitian(Kurniasari, 

2019),(Karunia, 2020),dan (Jihad et al., 2022) yang menyatakan 

perilaku anchoring tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi 

c. Pengaruh Perilaku  Mental Accounting Terhadap Keputusan 

Investasi Saham 

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda variabel mental 

accounting memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,055. 



 

 
 
 

57 

Sedangkan untuk uji t, variabel peluang memiliki nilai sig sebesar 

0,358 lebih besar dari 0,05. Artinya, variabel mental accounting 

tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dengan 

demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini di tolak. 

Mental accounting adalah perilaku investor 

mempertimbangkan perbandingan antara manfaat dan biaya 

investasi yang akan diambil sebelum melakukan keputusan. 

walaupun investor menyisihkan dan menggolongkan keuangnya 

untuk kepentingan investasi, mereka tidak langsung 

membelanjakan uang tersebut untuk berinvestasi, namun mereka 

juga melakukan analisis yang mendalam sebelum memutuskan 

memilih jenis saham yang dipilihnya. Alasan mental accounting 

tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi dalam tabel 4.1 

sebagian besar responden memiliki usia 20 hingga 23 tahun di 

mana dalam usia ini responden masih kesulitan dalam mengelola 

keuangan mereka. Dilihat dari karakteristik pendapatan responden 

mayoritas memiliki pendapatan kurang dari Rp1.500.000 dan 

berprofesi sebagai mahasiswa, tentunya akan sulit dalam 

mengelola keuangan dikarenakan kecenderungan mahasiswa yang 

masih berpola pikir fokus terhadap studi mereka dan keinginan 

lainnya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Bashir et al, 

2013), (Puspitasari, 2014),dan (Mahadevi & Haryono, 2021), yaitu 
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tidak berpengaruh antara variabel mental accounting terhadap 

keputusan investasi. 

d. Pengaruh Perilaku  Heuristik Terhadap Keputusan Investasi Saham 

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda variabel heuristik  

memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,021. Sedangkan untuk 

uji t, variabel peluang memiliki nilai sig sebesar 0,384 lebih besar 

dari 0,05. Artinya, variabel heuristik tidak memiliki pengaruh  

terhadap variabel dependen. Dengan demikian, hipotesis keempat 

dalam penelitian ini di tolak. 

Heuristik adalah cara berpikir seseorang dalam menyelesaikan 

suatu masalah atau memecahkan masalah dengan cara mencari, 

menemukan, mengumpulkan sumber – sumber berbagai data 

terkait kejadian di masa lalu atau peristiwa berhubungan dengan 

masalah yang dihadapi. Alasan Heuiristik tidak berpengaruh 

terhadap keputusan investasi dalam tabel 4.10 nilai rata rata 

variabel heuristik masuk kategori sedang  artinya proses 

pengambilan keputusan investasi  yang menggunakan informasi 

terbatas, lebih banyak mengandalkan pengalaman ditambah intuisi 

secukupnya, terkadang tidak akurat dan menyebabkan gambling 

terhadap keputusan investasi. Hal ini dikarenakan ada kejadian dan 

perubahan yang tidak dapat diperkirakan sehingga tidak semua 

kondisi bisa dihadapai dengan perlakuan yang sama dalam situasi 

pandemi covid 19. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian 
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(Budiman, 2018) dan  (Anggia et al., 2022) disimpulkan bahwa 

heuristic tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi. 

e.  Pengaruh  Perilaku  Completeness Terhadap Keputusan Investasi 

Saham  

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda variabel completeness 

memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,161. Sedangkan untuk uji 

t, variabel completeness memiliki nilai sig sebesar 0,014 lebih kecil 

dari 0,05. Artinya, variabel completeness memiliki pengaruh yang 

positif terhadap variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan, 

semakin tinggi perilaku completeness yang dimiliki oleh 

mahasiswa, maka akan meningkatkan Keputusan Investasi Saham. 

Dengan demikian, hipotesis kelima dalam penelitian ini diterima. 

Completeness adalah perilaku investor saham yang melakukan 

perhitungan baik secara fundamental maupun teknikal sebelum 

melakukan transaksi (Statman, 2008).  Dengan demikian 

mahasiswa melakukan analisis fundamental ataupun teknikal 

sebelum melakukan keputusan investasi dalam bertransaksi 

membeli, menyimpan, maupun menjual saham.  Hasil dari 

penelitian  ini sejalan dengan penelitian(Wijayanthi, 2015), 

(Noviliya & Prasetiono, 2017), (Fridana & Asandimitra, 2020) 

f. Pengaruh  Perilaku  Transitivity Terhadap Keputusan Investasi 

Saham  
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Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda variabel transitivity 

memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,133. Sedangkan untuk uji 

t, variabel peluang memiliki nilai sig sebesar 0,034 lebih kecil dari 

0,05. Artinya, variabel transitivity memiliki pengaruh yang positif 

terhadap variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan, semakin 

tinggi perilaku transitivity yang dimiliki oleh mahasiswa, maka 

akan meningkatkan Keputusan Investasi Saham. Dengan demikian, 

hipotesis keenam  dalam  penelitian ini diterima. 

  Transitivity merupakan perilaku investor saham yang memberikan 

urutan prioritas dengan jelas antara satu pilihan dengan pilihan 

lainnya. Dengan demikian mahasiswa melakukan pengelompokan 

dalam pemilihan saham dengan memberikan urutan prioritas untuk 

pengambilan keputusan investasi dalam bertransaksi 

membeli,menyimpan atau  menjual saham. Hasil dari penelitian  ini 

sejalan dengan penelitian(Puspitaningtyas & Jember, 

2013),(Wijayanthi, 2015),(Noviliya & Prasetiono, 2017) 
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