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PT Bahana Securities merupakan perusahaan lembaga keuangan non-bank 

yang merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia 

melalui Kementerian BUMN. Menyediakan jasa yang sangat beragam, yaitu 

Investment Banking, Securities Trading dan Brokerage baik ekuitas maupun fixed 

income. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis minat investor ritel PT 

Bahana Securities berinvestasi sukuk.  

Penelitian ini menggunakan Teori Perilaku Terencana (TPB) dengan 

menerapkan empat persepsi faktor yaitu 1) Faktor tingkat risiko; 2) Faktor 

pertimbangan investasi dengan prinsip syariah; 3) Faktor informasi produk; dan 4) 

Faktor harapan kenaikan harga yang dirangkum dalam tiap-tiap pernyataan pada 

model TPB yang terdiri atas, 1) Sikap terhadap perilaku (Aact); 2) Norma 

subyektif (SN) dan 3) Kontrol perilaku (PBC).  

Desain penelitian adalah analisis deskriptif dengan jenis survey. 

Pengambilan atas 100 responden dipilih menggunakan non propability sampling 

dengan teknik convenience sampling. Variabel dependen adalah niat (Y, BI), dan 

variabel independen adalah sikap terhadap perilaku (X1, Aact), norma subyektif 

(X2, SN) dan kontrol keperilakuan yang dirasakan (X3, PBC). Penelitian 

menggunakan metode analisis statistik regresi berganda. Berdasarkan uji regresi, 

nilai konstanta adalah sebesar 12.869 dan nilai masing-masing variabel yaitu 

Aact, SN, dan PBC sebesar 0.2653, 0.3303, 0.37584. Menggunakan P value serta 

hasil uji F, uji T menunjukan bawah ketiga variabel yaitu Aact, SN dan PBC 

berpengaruh signifikan terhadap niat baik secara simultan maupun parsial. 

Sedangkan nilai koefisien determinasi (R
2
) berada pada nilai 54%, yang dapat 

menjelaskan bahwa minat beli para investor ritel PT Bahana Securities terhadap 

instrumen investasi Sukuk dapat dijelaskan oleh ketiga variabel yang terdapat 

pada model TPB tersebut. 

Teori perilaku terencana yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

menjelaskan minat investor ritel PT Bahana Securites berinvestasi sukuk. 

Manajemen PT Bahana Securities harus sudah memikirkan diversifikasi produk 

investasinya dan perluasan basis investor dengan penambahan kantor cabang.  
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