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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Subyek Penelitian 

Data penelitian dikumpulkan dengan cara membagikan kuesioner secara 

tidak langsung melalui sarana internet dan secara langsung kepada responden 

yang berhasil ditemui. Pengumpulan kuesioner dilakukan dengan dua cara 

dengan harapan agar bisa lebih efektif dalam meningkatkan response rate 

responden dalam penelitian ini.  

Survey secara tidak langsung melalui internet dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner google drive sejak tanggal 1 – 14 Januari 2019. Link 

untuk pengisian kuesioner dibagikan kepada anggota grup KSPM UMY di 

whatsapp, serta anggota grup Sentra Investasi Jogja dan Komunitas Trading 

Yogyakarta di facebook, link juga disebarkan secara terbuka di platform social 

media seperti kaskus, instagram, dan twitter dengan menekankan bahwa hanya 

pengguna yang memenuhi kriteria dan bertempat tinggal di kota Yogyakarta dan 

sekitarnya saja yang boleh mengisi. 

Survey secara langsung melalui kuesioner yang dicetak juga dilakukan 

tanggal 1 – 13 Januari 2019 di lingkungan UMY dan sekitarnya. Survey secara 

langsung hanya dilakukan pada saat calon responden memiliki kesulitan untuk 

mengakses atau mengisi kuesioner secara online, sehingga penulis secara 

langsung mendatangi dan memberikan kuesioner yang tercetak untuk diisi.  
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Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik 

convenience sampling, yaitu pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan 

elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Sampel diambil atau terpilih 

karena sampel tersebut ada pada tempat dan waktu yang tepat, sehingga 

pengumpulan data lebih mudah dan kuota yang telah ditetapkan dapat dipenuhi. 

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 80 investor yang 

berdomisili di Yogyakarta. 

1. Karakteristik responden. 

a. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada 

diagram lingkaran di bawah ini : 

 

Gambar 4.1. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Gambar di atas menunjukkan bahwa responden didominasi oleh laki-

laki, yaitu sebanyak 46 responden (57%), sementara responden 

perempuan hanya berjumlah 34 responden (43%). 
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b. Karakteristik responden berdasarkan usia. 

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada diagram 

lingkaran di bawah ini : 

 

Gambar 4.2. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Gambar di atas menunjukkan bahwa responden didominasi oleh 

responden berusia 20-29 Tahun, yaitu sebanyak 56 responden (70%). 

Adapun data dari responden lain yaitu sebanyak 24 responden, adalah 

responden yang berusia < 20 tahun, 4 responden (5%), responden yang 

berusia 31-39 tahun, 19 responden (24%) dan responden yang berusia 

40-49 tahun, 1 responden (1%). 

c. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir. 

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat 

pada diagram lingkaran berikut : 
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Gambar 4.3. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Gambar di atas menunjukkan bahwa responden didominasi oleh 

responden yang pendidikan terakhirnya adalah sarjana, yaitu sebanyak 

49 responden (61%). Adapun data dari responden lain yaitu sebanyak 

31 responden, adalah responden yang pendidikan terakhirnya adalah 

sekolah menengah, 26 responden (33%), responden yang pendidikan 

terakhirnya adalah diploma, 1 responden (1%) dan responden yang 

pendidikan terakhirnya adalah pascasarjana, 4 responden (5%). 

d. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan. 

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada 

diagram lingkaran di bawah ini : 

 

Gambar 4.4.  

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 
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Gambar di atas menunjukkan bahwa responden didominasi oleh 

responden yang pekerjaannya adalah mahasiswa, yaitu sebanyak 34 

responden (42%). Adapun data dari responden lain yaitu sebanyak 46 

responden, adalah responden yang bekerja sebagai dosen/guru, 4 

responden (5%), responden yang bekerja sebagai wirausahawan, 18 

responden (22%), responden yang bekerja sebagai pegawai negri, 11 

responden (14%),  responden yang bekerja sebagai karyawan pada 

perusahaan swasta, 10 responden (13%), responden yang belum 

memiliki pekerjaan, 2 responden (3%) dan responden yang menolak 

untuk menyatakan pekerjaannya, 1 responden (1%). 

e. Karakteristik responden berdasarkan frekuensi penggunaan internet. 

Karakteristik responden berdasarkan frekuensi penggunaan internet 

dalam sehari dapat dilihat pada diagram lingkaran di bawah ini : 

 

Gambar 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Frekuensi 

 Penggunaan Internet 

Gambar di atas menunjukkan bahwa responden didominasi oleh 

responden yang dalam sehari menggunakan internet selama 4-6 jam, 

yaitu sebanyak 50 responden (62%). Adapun data dari responden lain 

< 1 jam
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yaitu sebanyak 30 responden, adalah responden responden yang dalam 

sehari menggunakan internet selama kurang dari 1 jam, 1 responden 

(1%), responden yang dalam sehari menggunakan internet selama 1-3 

jam, 20 responden (26%), dan responden yang dalam sehari 

menggunakan internet selama lebih dari 6 jam, 9 responden (11%). 

f. Karakteristik responden berdasarkan preferensi instrumen untuk 

pengambilan keputusan investasi. 

Karakteristik responden berdasarkan preferensi instrumen untuk 

pengambilan keputusan investasi dapat dilihat pada diagram lingkaran 

di bawah ini : 

 

Gambar 4.6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Preferensi Instrumen  

Untuk Pengambilan Keputusan Investasi 

Gambar di atas menunjukkan bahwa responden didominasi oleh 

responden yang lebih memilih untuk menggunakan IFR dalam 

pengambilan keputusan investasinya dibandingkan menggunakan 

laporan keuangan tradisional, yaitu sebanyak 56 responden (69%), 

sementara responden yang lebih memilih untuk menggunakan laporan 

IFR
69%
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Keuangan 
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keuangan tradisional dalam pembuatan keputusan invetasinya hanya 

berjumlah 24 responden (31%). 

2. Analisis statistik deskriptif. 

Untuk mengetahui bagaimana level penilaian responden terhadap 

masing-masing variabel pada kuesioner, peneliti melakukan perbandingan 

nilai tengah (median) teoritis dan aktual dari data. Apabila nilai tengah 

jawaban tiap variabel pada kisaran sesungguhnya di bawah tengah kisaran 

teoritis maka dapat diartikan, bahwa penilaian responden terhadap variabel 

yang diteliti cenderung pada level yang rendah. Begitu pula sebaliknya jika 

median sesungguhnya di atas median teoritis, maka penilaian responden 

terhadap variabel yang diteliti cenderung pada level yang tinggi. 

TABEL 4.1. 

Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Nama Variabel n 
Kisaran Median  

Ket. 
Teoritis Aktual Teoritis  Aktual  

Persepsi Pengguna 

terhadap Kegunaan 

IFR (X1) 

7 7-35 19-34 17,5 27,35 Tinggi 

Persepsi Pengguna 

terhadap Kualitas 

IFR (X2) 

18 18-90 50-87 45 68,35 Tinggi 

Persepsi Pengguna 

terhadap 

Kemudahan 

Penggunaan IFR 

(X3) 

10 10-50 29-49 25 38,80 Tinggi 

Intensi Penggunaan 

IFR (Y) 
3 3-15 8-14 7,5 11,00 Tinggi 

Sumber : data primer yang diolah, 2019 
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Dapat dilihat dari tabel 4.1. bahwa nilai median aktual  seluruh variabel 

dependen dan independen lebih tinggi daripada nilai median teoritis, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa reseponden memiliki persepsi yang 

tinggi terhadap kegunaan, kualitas dan kemudahan penggunaan IFR, serta 

memiliki intensi tinggi untuk menggunakan IFR dalam pembuatan 

keputusan investasi. 

 

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

Untuk menguji kualitas instrumen yang digunakan selama penelitian 

peneliti menggunakan program perhitungan komputer, dimana program 

Microsoft Excel 2010 digunakan untuk mentabulasikan data yang didapat dari 

komputer, kemudian dilakukan analisis menggunakan program IBM SPSS 25.0 

1. Analisis kualitas instrument. 

a. Uji validitas. 

Untuk menguji validitas dari pertanyaan yang digunakan dalam 

penelitian ini, peneliti juga melakukan analisis faktor partial, yaitu 

dengan menggunakan analisis faktor konfirmatori dari item-item 

penyusun setiap variabel. Analisis faktor parsial dilakukan dengan Uji 

KMO, Bartlett’s test dan melihat nilai MSA (Measure of Sampling 

Adequacy). Untuk menentukan apakah faktor-faktor dalam penelitian 

valid atau tidak, angka KMO, dan MSA harus di atas 0,5, dan nilai sig 

Barlett’s Test harus di bawah 0.05. 
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1) Persepsi pengguna terhadap kegunaan IFR. 

Berikut adalah hasil analisis faktor partial untuk variabel persepsi 

pengguna terhadap kegunaan IFR : 

 

TABEL 4.2. 

Analisis Faktor Variabel Persepsi Pengguna  

terhadap Kegunaan IFR 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,912 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 342,731 

Df 21 

Sig. 0,000 

Measures of Sampling 

Adequacy (MSA) 

P1 .914 

P2 .872 

P3 .925 

P4 .960 

P5 .892 

P6 .911 

P7 .909 

Sumber : data primer yang diolah, 2019 

Dari tabel 4.2. di atas dapat dilihat nilai KMO 0,912 > 0,5 

dan nilai sig 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

seluruh item valid dan dapat dianalisis dengan menggunakan 

analisis faktor. Kemudian, nilai MSA untuk ketujuh item yang 

digunakan untuk mengukur konstruk persepsi pengguna terhadap 

kegunaan IFR  berada di atas batas 0.5, ini menunjukkan bahwa 

seluruh pertanyaan dari variabel persepsi pengguna terhadap 

kegunaan IFR valid dan memenuhi kriteria sebagai pembentuk 

konstrak. 
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2) Persepsi pengguna terhadap kualitas IFR. 

Berikut adalah hasil analisis faktor untuk variabel persepsi pengguna 

terhadap kualitas IFR : 

TABEL 4.3. 

Analisis Faktor Variabel Persepsi Pengguna  

terhadap Kualitas IFR 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .862 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1253.015 

Df 153 

Sig. .000 

Measures of Sampling 

Adequacy (MSA) 

P1 .826 

P2 .956 

P3 .844 

P4 .937 

P5 .892 

P6 .885 

P7 .935 

P8 .866 

P9 .771 

P10 .815 

P11 .904 

P12 .918 

P13 .876 

P14 .860 

P15 .874 

P16 .823 

P17 .789 

P18 .860 

Sumber : data primer yang diolah, 2019 

Dari tabel 4.3. di atas dapat dilihat nilai KMO 0,862 > 0,5 

dan nilai sig 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

korelasi antar variabel pembentuk faktor dapat diterangkan oleh 

variabel lainnya. Kemudian, nilai MSA untuk kedelapan belas item 

yang digunakan untuk mengukur konstruk persepsi pengguna 

terhadap kualitas IFR  berada di atas batas 0.5, ini menunjukkan 
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bahwa seluruh pertanyaan dari variabel persepsi pengguna terhadap 

kualitas IFR valid dan memenuhi kriteria sebagai pembentuk 

konstrak. 

3) Persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan IFR. 

Berikut adalah hasil analisis faktor untuk variabel persepsi pengguna 

terhadap kemudahan penggunaan IFR : 

TABEL 4.4. 

Analisis Faktor Variabel Persepsi Pengguna  

terhadap Kemudahan Penggunaan IFR 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .902 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 394.923 

df 45 

Sig. .000 

Measures of Sampling 

Adequacy (MSA) 

P1 .909 

P2 .902 

P3 .858 

P4 .904 

P5 .913 

P6 .898 

P7 .853 

P8 .938 

P9 .905 

P10 .935 

Sumber : data primer yang diolah, 2019 

Dari tabel 4.4. di atas dapat dilihat nilai KMO 0,902 > 0,5 

dan nilai sig 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

korelasi antar variabel pembentuk faktor dapat diterangkan oleh 

variabel lainnya. Kemudian, nilai MSA untuk kesepuluh item yang 

digunakan untuk mengukur konstruk persepsi pengguna terhadap 

kemudahan penggunaan IFR  berada di atas batas 0.5, ini 

menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan dari variabel persepsi 
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pengguna terhadap kemudahan penggunaan IFR valid dan 

memenuhi kriteria sebagai pembentuk konstrak. 

4) Intensi penggunaan IFR dalam pembuatan keputusan investasi. 

Berikut adalah hasil analisis faktor untuk variabel intensi 

penggunaan IFR dalam pembuatan keputusan investasi : 

TABEL 4.5. 

Analisis Faktor Variabel Intensi Penggunaan IFR dalam  

Pembuatan Keputusan Investasi 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .668 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 92.268 

df 3 

Sig. .000 

Measures of Sampling 

Adequacy (MSA) 

P1 

.658 

 P2 .618 

 P3 .779 

Sumber : data primer yang diolah, 2019 

Dari tabel 4.5. di atas dapat dilihat nilai KMO 0,668 > 0,5 

dan nilai sig 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

korelasi antar variabel pembentuk faktor dapat diterangkan oleh 

variabel lainnya. Kemudian, nilai MSA untuk ketiga item yang 

digunakan untuk mengukur konstruk intensi penggunaan IFR dalam 

pembuatan keputusan investasi berada di atas batas 0.5, ini 

menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan dari variabel intensi 

penggunaan IFR dalam pembuatan keputusan investasi valid dan 

memenuhi kriteria sebagai pembentuk konstrak. 
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b. Uji reliabilitas. 

Untuk menguji reliabilitas instrumen pada penelitian ini 

digunakan uji statistic Cronbach’s Alpha. Dimana, variabel dikatakan 

reliabel jika nilai cronbach’s alpha > 0,06 (Ghozali, 2012). 

TABEL 4.6. 
Hasil Uji Reliabilitas  

Variabel 

Reliability Statistics Kesimpulan 

Cronbach's 

Alpha 
N Reliabel 

Persepsi pengguna terhadap 

kegunaan IFR (X1) 
.887 7 Reliabel 

Persepsi pengguna terhadap 

kualitas IFR (X2) 
.944 18 Reliabel 

Persepsi pengguna terhadap 

kemudahan penggunaan IFR 

(X3) 

.902 10 Reliabel 

Intensi Penggunaan IFR (Y) .793 3 Reliabel 

Sumber : data primer yang diolah, 2019 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai 

cronbach’s alpha di atas 0,06. Hal ini menunjukan bahwa instrument 

penelitian reliabel dan layak untuk digunakan. 

 

2. Uji asumsi klasik. 

a. Uji normalitas. 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual 

yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Uji 

ini dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogrov Smirnov satu arah, 
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dimana suatu data dikatakan nomal apa bila nilai signifikannya > 0,05 

dan dikatakan tidak normal jika nilai signifikansi < 0,05. 

TABEL 4.7. 
Hasil Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

Asymp. Sig. (2-tailed) .060c 

Sumber : data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 

0.060 > 0.050, maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji 

berdistribusi normal. 

b. Uji multikolinearitas. 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya korelasi antar variabel independen. Alat statistik yang 

digunakan untuk menguji gangguan multikolinearitas pada penelitian 

ini adalah Variance Inflation Factor (VIF), dimana suatu model 

diasumsikan bebas dari multikolinearitas jika nilai VIF < 10. 

TABEL 4.8. 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Kesimpulan 

Persepsi pengguna 

terhadap kegunaan IFR 

(X1) 

0,372 2,689 
Bebas Gejala 

Multikolinearitas 

Persepsi pengguna 

terhadap kualitas IFR 

(X2) 

0,369 2,71 
Bebas Gejala 

Multikolinearitas 

Persepsi pengguna 

terhadap kemudahan 

penggunaan IFR (X3) 

0,473 2,114 
Bebas Gejala 

Multikolinearitas 

Sumber : data primer yang diolah, 2019 
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Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa model regresi yang 

diteliti tidak terjadi gejala multikolerasi karena nilai VIF seluruh 

variabel lebih kecil daripada 10. 

c. Uji heteroskedastisitas. 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah terjadi 

perbedaan varians residual. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan Uji Glejser, yaitu 

dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel 

independen. Suatu data dikatakan memenuhi asumsi non-

heteroskedastisitas jika nilai signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 

5%. 

TABEL 4.9. 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig Kesimpulan 

Persepsi pengguna terhadap 

kegunaan IFR (X1) 
0,068 

Bebas Gejala 

Heteroskedastisitas 

Persepsi pengguna terhadap 

kualitas IFR (X2) 
0,884 

Bebas Gejala 

Heteroskedastisitas 

Persepsi pengguna terhadap 

kemudahan penggunaan IFR (X3) 
0,631 

Bebas Gejala 

Heteroskedastisitas 

Sumber : data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa pada data yang 

diteliti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikansi 

seluruh variabel > 0.05. 
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C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

TABEL 4.10. 

Hasil Uji Hipotesis 

Variabel 

Unstandardized 

Coefficients t Sig. Kesimpulan 
B 

Persepsi pengguna terhadap 

kegunaan IFR (X1) 
0,172 3,023 0,003 

Hipotesis 

diterima 

Persepsi pengguna terhadap 

kualitas IFR (X2) 
0,029 1,132 0,261 

Hipotesis 

ditolak 

Persepsi pengguna terhadap 

kemudahan penggunaan IFR 

(X3) 

0,134 3,064 0,003 
Hipotesis 

diterima 

F Hitung 34,443 

Sig 0,000 

Adj R2 0,559 

Sumber : data primer yang diolah, 2019 

1. Uji signifikan simultan (Uji F). 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen yang 

dalam penelitian ini adalah persepsi pengguna atas kegunaan IFR (X1), 

persepsi pengguna atas kualitas IFR (X2), dan persepsi pengguna atas 

kemudahan penggunaan IFR (X3), secara simultan berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen yaitu intensi penggunaan IFR untuk 

pengambilan keputusan investasi (Y). Apabila nilai p value < 0,05, maka 

seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. Berdasarkan data pada tabel 4.10. nilai p value 

adalah 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan seluruh variabel independen 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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2. Koefisien determinasi (R2). 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar 

kontribusi variabel independen yaitu adalah persepsi pengguna atas 

kegunaan IFR (X1), persepsi pengguna atas kualitas IFR (X2), dan persepsi 

pengguna atas kemudahan penggunaan IFR (X3), dapat menjelaskan variabel 

dependen yaitu intensi penggunaan IFR untuk pengambilan keputusan 

investasi (Y). Pada tabel 4.10. dapat dilihat nilai R Square sebesar 0,576 yang 

artinya variabel variabel independen yaitu adalah persepsi pengguna atas 

kegunaan IFR, persepsi pengguna atas kualitas IFR, dan persepsi pengguna 

atas kemudahan penggunaan IFR, dapat menjelaskan variabel dependen 

yaitu intensi penggunaan IFR untuk pengambilan keputusan investasi, 

sebesar 57,6%, sementara 42,4% sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar 

model. 

3. Uji signifikansi parsial (uji t). 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen yang 

dalam penelitian ini adalah adalah persepsi pengguna atas kegunaan IFR (X1), 

persepsi pengguna atas kualitas IFR (X2), dan persepsi pengguna atas 

kemudahan penggunaan IFR (X3), secara individual berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen yaitu intensi penggunaan IFR untuk 

pengambilan keputusan investasi (Y). Nilai p value < 0,05 dan koefisien 

regresi searah dengan arah hipotesis, maka variabel independen secara 

individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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a. H1 = Persepsi pengguna atas kegunaan IFR memiliki pengaruh positif 

terhadap intensi penggunaan IFR dalam pembuatan keputusan investasi. 

Berdasarkan tabel 4.10. dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 0,003<0,05, 

dan koefisien memiliki nilai positif maka dapat disimpulkan H0 ditolak 

dan H1 diterima atau persepsi pengguna atas kegunaan IFR memiliki 

pengaruh positif terhadap intensi penggunaan IFR dalam pembuatan 

keputusan investasi. 

b. H2 = Persepsi pengguna atas kualitas IFR memiliki pengaruh positif 

terhadap intensi penggunaan IFR dalam pembuatan keputusan investasi. 

Berdasarkan tabel 4.10. dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 0,261>0,05 

maka dapat disimpulkan H0 diterima dan H1 ditolak atau persepsi 

pengguna atas kualitas IFR tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

intensi penggunaan IFR dalam pembuatan keputusan investasi. 

c. H3 = Persepsi pengguna atas kemudahan penggunaan IFR memiliki 

pengaruh positif terhadap intensi penggunaan IFR dalam pembuatan 

keputusan investasi. Berdasarkan tabel 4.10. dapat dilihat bahwa nilai 

signifikansi 0,003<0,05, dan koefisien memiliki nilai positif maka dapat 

disimpulkan H0 ditolak dan H1 diterima atau persepsi pengguna atas 

kemudahan penggunaan IFR memiliki pengaruh positif terhadap intensi 

penggunaan IFR dalam pembuatan keputusan investasi. 
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D. Pembahasan (Interpretasi) 

1. Pengaruh persepsi pengguna atas kegunaan IFR memiliki pengaruh positif 

terhadap intensi penggunaan IFR dalam pembuatan keputusan investasi. 

Dari hasil pengujian hipotesis 1 yang menyatakan bahwa persepsi 

pengguna atas kegunaan IFR memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap intensi pengguna untuk menggunakan IFR dalam pembuatan 

keputusan investasi, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 0,003<0,05, dan 

koefisien memiliki nilai positif, dengan demikian hipotesis ini diterima pada 

tingkat signifikansi 5%. 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, diketahui 7 item 

pernyataan mengenai persepsi pengguna atas kegunaan IFR memiliki 

median aktual yang lebih tinggi daripada median teoritis, yang artinya 

responden memiliki persepsi yang tinggi terhadap kegunaan IFR dalam 

pembuatan keputusan investasi. Hasil tersebut menjelaskan bahwa sebagian 

besar responden menjawab setuju pada variabel persepsi pengguna atas 

kegunaan IFR, yang artinya persepsi pengguna atas kegunaan IFR yang baik 

dapat meningkatkan intensi pengguna untuk menggunakan IFR dalam 

pembuatan keputusan investasinya. Meskipun dalam prakteknya, masih 

banyak dari investor yang masih harus bergantung pada sumber informasi 

lain selain IFR dikarenakan masih kurang memadainya informasi yang 

disediakan IFR. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik persepsi 

pengguna atas kegunaan IFR maka akan mempengaruhi intensi penggunaan 

IFR dalam pembuatan keputusan investasi. 
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Hasil penelitian ini konsisten dengan teori Technology Acceptance 

Model (TAM), yang menyatakan bahwa penerimaan pengguna terhadap 

suatu sistem informasi bergantung pada dua faktor, yaitu kegunaan yang 

dirasakan dan kemudahan penggunaan yang dirasakan. Persepsi seorang 

pengguna atas kegunaan (perceived usefulness) suatu teknologi adalah 

persepsi subjektif seseorang terhadap kemampuan komputer untuk 

meningkatkan kinerja mereka dalam menyelesaikan tugas, atau sejauh mana 

seseorang percaya bahwa dengan menggunakan teknologi tertentu akan 

meningkatkan kinerjanya.  Dengan begitu, semakin dirasa berguna suatu 

teknologi oleh penggunanya, maka akan semakin besar pula keinginan 

pengguna untuk menggunakan teknologi tersebut.   

Hasil dari penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu 

yaitu oleh Khan dan Lee (2014) yang dalam penelitiannya mengenai 

hubungan persepsi kegunaan dan intensi pengguna dalam menggunakan 

IFR yang menemukan bahwa semakin suatu pengguna merasa IFR berguna, 

maka semakin besar pula intensi mereka dalam menggunakan IFR, juga 

memberi kesimpulan bahwa persepsi pengguna atas kegunaan IFR 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi penggunaan IFR dalam 

pembuatan keputusan investasi. 
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2. Pengaruh persepsi pengguna atas kualitas IFR memiliki pengaruh positif 

terhadap intensi penggunaan IFR dalam pembuatan keputusan investasi. 

Dari hasil pengujian hipotesis 2 ditemukan bahwa persepsi pengguna 

atas kualitas IFR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensi 

penggunaan IFR dalam pembuatan keputusan investasi, hal ini dapat dilihat 

dari nilai signifikansi 0,261>0,05, sehingga hipotesis ini ditolak. Maka 

dapat disimpulkan bahwa baik buruknya persepsi pengguna atas kualitas 

IFR tidak akan mempengaruhi intensi mereka untuk menggunakan IFR. 

Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kualitas informasi yang 

disajikan di IFR. Penelitian yang dilakukan oleh Widari, dkk. (2018) 

menemukan bahwa kualitas IFR di Indonesia, baik dari sisi konten maupun 

teknologi masih terbilang buruk jika dibandingkan dengan kualitas IFR di 

Negara tetangganya seperti Singapura dan Malaysia. Hasil penelitian 

tersebut menjelaskan bahwa walaupun kualitas IFR di Indonesia masih 

terbilang buruk, namun hal ini tidak sejalan dengan intensi pengguna dalam 

menggunakan IFR. Yang artinya persepsi pengguna atas kualitas IFR yang 

baik ataupun buruk tidak dapat mempengaruhi intensi pengguna untuk 

menggunakan IFR dalam pembuatan keputusan investasinya. 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Ilias dan Suki (2017) dalam penelitian mereka mengenai 

determinan dari intensi untuk menggunakan pelaporan bisnis melalui 

internet di Malaysia. Penelitian ini  juga memberikan kesimpulan bahwa 

persepsi atas kualitas tidaklah berpengaruh secara signifikan terhadap 
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kepuasan dan keinginan pengguna untuk menggunakan pelaporan bisnis 

melalui internet kembali. Mereka berargumen bahwa kualitas informasi 

tidak mempengaruhi kepuasan pengguna karena pengguna mungkin tidak 

hanya menggunakan pelaporan bisnis melalui internet, pengguna mungkin 

juga mengandalkan berbagai informasi lain seperti laporan keuangan 

tradisional maupun informasi yang disediakan oleh pihak ketiga. Dengan 

demikian, persepsi pengguna atas kualitas IFR tidak berpengaruh terhadap 

intensi pengguna untuk menggunakan IFR. Artinya, baik buruknya persepsi 

pengguna atas kualitas IFR tidak akan mempengaruhi intensi mereka untuk 

menggunakan IFR. 

 

3. Pengaruh persepsi pengguna atas kemudahan penggunaan IFR memiliki 

pengaruh positif terhadap intensi penggunaan IFR dalam pembuatan 

keputusan investasi. 

Dari hasil pengujian hipotesis 3  yang menyatakan bahwa persepsi 

pengguna atas kemudahan penggunaan IFR memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap intensi pengguna untuk menggunakan IFR dalam 

pembuatan keputusan investasi, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 

0,003<0,05, dan koefisien memiliki nilai positif, dengan demikian hipotesis 

ini diterima pada tingkat signifikansi 5%. 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, diketahui 10 item 

pernyataan mengenai persepsi pengguna atas kemudahan penggunaan IFR 

memiliki median aktual yang lebih tinggi daripada median teoritis, yang 
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artinya responden memiliki persepsi yang tinggi terhadap kemudahan 

penggunaan IFR dalam pembuatan keputusan investasi. Hasil di atas 

menjelaskan bahwa sebagian besar responden menjawab setuju pada 

variabel persepsi pengguna atas kemudahan penggunaan IFR, yang artinya 

persepsi pengguna atas kemudahan penggunaan IFR yang baik dapat 

meningkatkan intensi pengguna untuk menggunakan IFR dalam pembuatan 

keputusan investasinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik 

persepsi pengguna atas kemudahan penggunaan IFR maka akan 

mempengaruhi intensi penggunaan IFR dalam pembuatan keputusan 

investasi. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori Technology Acceptance 

Model (TAM), yang menyatakan bahwa penerimaan pengguna terhadap 

suatu sistem informasi bergantung pada dua faktor, yaitu kegunaan yang 

dirasakan dan kemudahan penggunaan yang dirasakan. Kemudahan 

penggunaan berhubungan dengan seberapa banyak usaha yang dilakukan 

untuk mengakses dan menggunakan suatu informasi. Persepsi pengguna 

atas kemudahan penggunaan IFR adalah sejauh mana pengguna percaya 

bahwa dengan menggunakan IFR dalam pembuatan keputusan, mereka 

akan bebas dari usaha (free of effort). Dengan kata lain, semakin baik 

persepsi pengguna atas kemudahan penggunaan IFR, semakin besar pula 

intensi mereka untuk menggunakan IFR dalam pembuatan keputusan 

investasinya. 
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Hasil dari penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu 

yaitu Ilias, dkk (2014) yang dalam penelitiannya mengenai hubungan 

persepsi kemudahan penggunaan dan intensi pengguna untuk menggunakan 

kembali IFR menemukan bahwa semakin suatu pengguna merasa IFR 

mudah digunakan, maka semakin besar pula intensi mereka dalam 

menggunakan IFR, juga memberi kesimpulan bahwa persepsi pengguna 

atas kemudahan penggunaan IFR berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap intensi penggunaan IFR dalam pembuatan keputusan investasi. 

 


