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ABSTRAK 

 

Crowdfunding mulai populer di Indonesia belakangan ini, seperti model donasi, ekuitas dan 

model pinjaman. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis motivasi mahasiswa 

berinvestasi dalam proyek crowdfunding. Penelitian ini diadopsi dari penelitian Harms (2007) 

yang menggabungkan tiga bidang penelitian berbeda, yaitu menggabungkan aspek-aspek yang 

relevan dari perilaku konsumen, keuangan perilaku, dan psikologi sosial. Pengambilan data  

dilakukan terhadap 100 responden mahasiswa Universitas Paramadina yang mewakili 

beberapa karakteristik, yaitu jenis kelamin dan jurusan. Teori nilai konsumsi digunakan untuk 

mengindentifikasi niat yang mendorong mahasiswa berinvestasi dalam proyek crowdfunding. 

Hasil dari 100 responden menunjukkan nilai signifikan pada hampir semua variabel, yaitu nilai 

ekonomis, nilai ekspresi diri, dan nilai kepentingan pribadi. 

 

Kata Kunci : Crowdfunding, Teori Nilai Konsumen, Niat Berinvestasi 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Crowdfunding is gaining popularity in Indonesia nowadays, such as the donation, equity and 

loan models. Writing scientific papers aims to analyze the motivation of students to invest in 

crowdfunding projects. This study was adopted from Harms (2007) research which combines 

three different research fields, namely combining relevant aspects of consumer behavior, 

behavioral finance, and social psychology. Data collection was carried out on 100 

Paramadina University student respondents who represented several characteristics, such as 

namely gender and majors. Theory of consumption value is used to identify intentions that 

encourage students to invest in crowdfunding projects. The results of 100 respondents showed 

significant value on almost all variables, namely economic value, self-expression value, and 

the value of self-interest. 

 

Keywords: Crowdfunding, Theory of Consumption Value, Investment Intention 
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PENDAHULUAN 

Dunia bisnis saat ini berkembang dengan pesat dan teknologi yang juga semakin canggih 

mempermudah peluang berbisnis. Dalam merencanakan, mengatur, dan mengelola suatu usaha 

diperlukan manajemen yang baik. Bisnis adalah usaha menjual barang dan jasa yang dilakukan 

perorangan, sekelompok orang atau organisasi dengan tujuan memperoleh keuntungan (profit). 

Menurut Pride, Hughes dan Kapoor (2014), bisnis adalah upaya terorganisasi individu-individu 

dalam memproduksi dan menjual, untuk mendapatkan keuntungan, produk (barang dan jasa) yang 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengusaha atau kelompok pengusaha dapat mengumpulkan 

modal yang diperlukan untuk memulainya dan usaha kecil biasanya memiliki keterbatasan 

kemampuan untuk mendapatkan modal. Menurut Gitman (2012), pengertian modal adalah bentuk 

pinjaman dalam jangka waktu tertentu yang dimiliki oleh perusahaan, atau semua hal yang ada di 

bagian kanan neraca perusahaan selain kewajiban saat ini. 

Inovasi teknologi internet yang sedang mengalami kemajuan juga dapat dimanfaatkan untuk 

penggalangan dana sosial, kemanusiaan dan investasi. Kecepatan dalam mengakses informasi dan 

pertukaran data merupakan hal yang sangat membantu proses transaksi dan transparansi di bidang 

keuangan. Penerapan teknologi informasi keuangan pada saat ini lebih dikenal dengan finance 

technology sangat membantu gaya hidup sosial yang dulu berbasis manual dan membutuhkan 

waktu yang dalam proses transaksi serta pertukaran data informasi dan pertukaran data menjadi 

serba otomatis, bisa dilakukan hanya sekian menit saja dan tidak membutuhkan waktu yang lama. 

Berbagai produk dari financial technology didesain untuk mempermudah masyarakat mengakses 

produk dari fintech tersebut baik berupa pinjaman, penghimpunan dana secara kolektif, 

permodalan, investasi dan produk fintech lainnya. 

Crowdfunding adalah fenomena berbasis web 2.0 (Leimester, 2012). Faktor penting 

keberhasilan konsep crowdfunding adalah digitalisasi masyarakat dengan berkembangnya 

kehadiran internet. Baru-baru ini orang-orang juga bersedia memberikan kontribusi dan 

mendorong perkembangan pesat dalam beberapa tahun belakangan ini. Kegiatan crowdfunding 

tidak semata-mata hanya untuk kegiatan sosial, melainkan proyek crowdfunding juga menjadi 

wadah berinvestasi. Crowdfunding juga dapat dikenal dengan istilah patungan sehingga tidak 

membutuhkan modal banyak untuk berinvestasi dalam proyek besar.  Berdasarkan penjelasan yang 

terdapat dalam latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini akan di fokuskan pada masalah 
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yang terkait dengan crowdfunding dan faktor-faktor apa saja yang mendorong niat mahasiswa 

untuk berinvestasi pada proyek crowdfunding di Universitas Paramadina. 

 

LANDASAN TEORI 

Financial Technology 

Fintech berasal dari istilah Financial Technolgy atau teknologi finansial. Menurut Aaron, 

Rivadeneyra, dan Sohal (2017), Fintech didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk 

masalah-masalah intermediasi keuangan. Menurut Financial Stability Board (2017), Fintech juga 

didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangaan yang dapat menghasilkan 

model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material terkait dengan 

penyediaan layanan keuangan. 

 

Crowdfunding 

Menurut Belleflamme, Lambert, & Schwienbacher (2013) Crowdfunding merupakan 

fenomena yang baru, tidak mengherankan bahwa literatur sebelumnya sangat terbatas. Perilaku 

adopsi pelayanan crowdfunding merupakan bentuk perilaku konsumen secara individu memilih, 

mengamankan, menggunakan, dan mengatur jasa crowdfunding untuk memuaskan kebutuhan. 

Nugroho dan Rachmaniyah (2019) menyatakan : 

“Konsep crowdfunding sendiri merupakan inspirasi dari konsep micro finance (Morduch, 1999) 

dan crowdsourcing (Poetz, 2012), tetapi konsep crowfunding ini memiliki karakter yang unik 

dan berbeda dari dua konsep sebelumnya, uniknya konsep crowdfunding ini adalah dalam hal 

penggalangan dana difasilitasi oleh situs internet (Mollick, 2014).” 

Crowdfunding sebagai suatu proses pengumpulan dana atau modal yang biasanya dilakukan 

melalui media internet, untuk keperluan pendanaan proyek usaha dengan mekanisme 

pengumpulan uang kecil dari banyaknya peserta donatur dana yang umumnya memiliki minat dan 

ideologi yang sama (Aziz, Nurwahidin, dan Chailis, 2019). 

Istilah crowdfunding awalnya dipopulerkan oleh Michael Sullivan dalam peluncuran sebuah 

website bernama Fundvlog pada bulan Agustus 2016. Crowdfunding lebih dikenal dengan istilah 

crowdsourcing yang mendeskripsikan proses untuk mendapatkan uang dari kerumunan orang 

melalui komunitas internet (Hemer, 2011). 
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Gambar 1. Mekanisme Crowdfunding 

 

Investasi 

Menurut Gitman dan Joehnk (2005) adalah suatu sarana di mana dana dapat ditempatkan 

dengan harapan hal tersebut akan menghasilkan pendapatan positif, menjaga dan meningkatkan 

nilainya. Francis (1991) menyatakan bahwa investasi adalah penanaman modal yang diharapkan 

menghasilkan tambahan dana pada masa depan. Sependapat dengan Van Horne (1986) yang 

menyatakan investasi sebagian kegiatan yang memanfaatkan kas masa sekarang untuk 

menghasilkan barang pada masa yang akan datang. Kasmir dan Jakfar (2012) investasi adalah 

penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam 

berbagai bidang usaha. 

Niat 

Menurut Aaker (2001) niat adalah ekspektasi seseorang dari perilaku di masa depan terhadap 

suatu objek. Menurut Simamora (2003) niat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan dengan 

sikap, individu yang berminat terhadap suatu objek akan mempunyai kekuatan atau dorongan 

untuk melakukan serangkaian tingkah laku untuk mendekati atau mendapatkan objek tersebut. 

Niat didefinisikan sebagai keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu (Fishbein dan Ajzen, 

1975). Niat berinvestasi adalah keinginan individu terhadap kemungkinan melakukan investasi 

(Faure, 2013). Niat berinvestasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal baik dari dalam diri 

maupun lingkungan investor. David (2014) menyatakan bahwa niat berinvestasi adalah rencana 

investor untuk melakukan investasi dalam beberapa waktu ke depan. 
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Teori Nilai Konsumen 

Konsumsi merupakan salah satu kegiatan pokok ekonomi yang kita lakukan setiap hari. 

Harms (2007) menggabungkan teori nilai konsumsi oleh Sheth, Newman, dan Gross (1991) dan 

Sweeney dan Soutar (2001) untuk menjelaskan pengambilan keputusan konsumen dalam proyek 

crowdfunding sehingga dapat menerangkan adanya persamaan dari 3 literatur yang berbeda: 

perilaku konsumen, perilaku finansial, dan psikologi. Harms (2007) menggabungkannya menjadi 

5 dimensi nilai: 

1) Nilai Finansial 

Harms (2007) membagi dimensi nilai finansial menjadi tiga variabel yang mempengaruhi niat 

berinvestasi secara langsung pada penelitiannya: variabel nilai ekonomis, efek undian, dan 

efek kepastian. 

2) Nilai Fungsional 

Harms (2007) membagi dimensi nilai fungsional menjadi variabel yaitu:  variabel kepentingan 

pribadi yang mempengaruhi niat berinvestasi secara langsung dan variabel kepentingan 

masyarakat yang mempengaruhi niat berinvestasi secara tidak langsung pada penelitiannya. 

3) Nilai Sosial 

Harms (2007) membagi dimensi nilai sosial menjadi 2 variabel yang mempengaruhi niat 

berinvestasi secara langsung pada penelitiannya: variabel ekspresi diri dan variabel 

lingkungan komunitas. 

4) Nilai Epistemik 

Harms (2007) memasukkan nilai epistemik sebagai variabel dalam model penelitiannya. 

5) Nilai Emosional 

Harms (2007) membagi dimensi nilai emosional menjadi tiga variabel yang mempengaruhi 

niat berinvestasi secara langsung pada penelitiannya: variabel perasaan senang, rasa 

keterlibatan, dan keinginan mendukung. 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif di Universitas Universitas 
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Paramadina yang memiliki 8 jurusan, yaitu: Manajemen, Hubungan Internasional, Ilmu 

Komunikasi, Falsafah dan Agama, Psikologi, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk Industri 

dan Teknik Informatika. Penelitian ini menggunakan 100 responden. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan purposive sampling, 

yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Purposive sampling dilakukan dengan 

mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dari responden melalui kuisioner. 

Data tersebut digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong niat mahasiswa 

Universitas Paramadina berinvestasi dalam proyek crowdfunding. Responden dapat mengisi 

kuisioner secara online via Google Forms maupun offline melalui kertas angket dengan skala 

penilaian 1 sampai 5. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Menurut 

Sugiyono (2010), skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Kemuadian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item intstrumen yang dapat berupa pernyataan dan 

pertanyaan, skor setiap alternatif jawaban pada pernyataan positif (+) pada tabel berikut : 

1) Sangat Setuju (SS)  = 5 

2) Setuju (S)   = 4 

3) Netral (N)   = 3 

4) Tidak Setuju (TS)  = 2 

5) Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 

Penelitian ini mengadopsi indikator-indikator kuisioner dari penelitian Harms (2007). 

Variasi  Sumber Indikator 

Niat 
Niat Untuk Menggunakan (Harms, 

2007) 

Tidak Mungkin - Mungkin 

Tidak Pasti - Pasti 

Pasti Tidak Akan Berinvestasi - Pasti Akan 

Berinvestasi 
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Variasi  Sumber Indikator 

Nilai Ekonomis Nilai Ekonomis (Harms, 2007) 

Berinvestasi dalam proyek crowdfunding 

mempunyai nilai ekonomis yang bagus 

Saya senang dengan syarat-syarat yang diajukan 

oleh pengelolanya 

Harga yang harus saya bayar untuk mendukung 

proyek crowdfunding terlalu tinggi, mengingat 

apa yang akan saya dapat sebagai gantinya (r) 

   

Variasi  Sumber Indikator 

Kepentingan 

Pribadi 

"Hedonis dan Kegunaan" Sikap 

Konsumen (Harms, 2007) 

Tidak Berguna - Berguna 

Bodoh - Bijaksana 

   

Variasi  Sumber Indikator 

Ekpresi Diri Ekpresi (Harms, 2007) 

Saya akan bercerita kepada orang lain tentang 

proyek Crowdfunding 

Saya akan menyebarkan ke media sosial saya 

bahwa saya mendukung proyek Crowdfunding 

Mendukung proyek Crowdfunding cara saya 

untuk  mengekspresikan diri 

   
Variasi  Sumber Indikator 

Perasaan Senang 
Kenikmatan Intrinsik (Harms, 

2007) 

Saya senang mendukung proyek Crowdfunding, 

bukan hanya karena apa yang akan saya dapat 

sebagai gantinya 

Saya Berinvestasi dalam proyek Crowdfunding 

semata-mata untuk kesenangan saya 

   
Variasi  Sumber Indikator 

Penasaran 

(Epistemik) 
Kebaruan (Aktifitas) (Harms, 2007) 

Memuaskan rasa ingin tahu saya 

Menawarkan pengalaman baru 

Saya merasa seperti sedang menjelajahi dunia 

baru 
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ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Profil Responden 

Penulis mengumpulkan kuisioner dalam lima hari dengan menggunakan kuisioner online, 

yaitu Google Forms.  Kuisioner dibagikan keseluruh media sosial milik penulis, seperti Whatsapp, 

Line, Instagram, E-mail. Jumlah data yang berhasil didapatkan sebanyak 100 responden. Berikut 

merupakan penjabaran 100 responden tersebut. 

Tabel 1 Katakteristik Jenis Kelamin Responden (SPSS) 

Jenis_Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 54 54,0 54,0 54,0 

2 46 46,0 46,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

      

Sumber: hasil pengolahan SPSS 2020 

 

Bedasarkan keterangan dari Tabel 1, bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 54 responden atau dalam presentase sebanyak 54%, sedangkan yang berjenis kelamin 

perempuan yaitu sebanyak 46 responden atau dalam presentase 46%. 

Berdasarkan Tabel 4.2 di bawah ini, bahwa responden terbanyak dari jurusan Manajemen 

sebanyak 46 responden atau dalam presentase 46%. Responden dengan jurusan hubungan 

internasional sebanyak 17 responden atau dalam presentase 17%. Responden dari jurusan ilmu 

komunikasi sebanyak 13 responden atau dalam presentase 13% dan Psikologi sebanyak 12 

responden atau dalam presentase 12%. Jurusan DKV sebanyak 7 responden atau 7%, Teknik 

Informatika sebanyak 2 responden atau 2% dan Falsafah dan Agama sebanyak 3 responden atau 

3%. Sedangkan jurusan DPI tidak ada sama sekali atau dalam presentase 0%. 
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Tabel 2  Karakteristik Jurusan Responden (SPSS) 
Jurusan 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 46 46,0 46,0 46,0 

2 17 17,0 17,0 63,0 

3 13 13,0 13,0 76,0 

4 12 12,0 12,0 88,0 

5 7 7,0 7,0 95,0 

7 2 2,0 2,0 97,0 

8 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: hasil pengolahan SPSS 2020 

Penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda karena  memiliki  variabel  

independen  lebih  dari  satu.  Regresi   linear berganda merupakan pengembangan dari regresi 

linear sederhana, yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas 

(independen) terhadap satu variabel tak bebas (dependen). Selain itu, Uji t juga digunakan untuk 

mengetahui adanya pengaruh signifikan masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen secara parsial dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain adalah konstan. 

Persamaan regresi linier ganda dalam penelitian ini mengacu pada hasil olah data atau output di 

bawah ini: 

Tabel 3 Rangkuman Hasil Analisis Regresi 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7,346 1,352   5,433 ,000 

  Nilai Ekonomis ,233 ,073 ,385 3,193 ,002 

  Kepentingan 

Pribadi 
,174 ,070 ,355 2,498 ,014 

  Ekspresi Diri -,274 ,088 -,374 -3,101 ,003 

  Perasaan Senang -,020 ,080 -,034 -,246 ,806 

  Nilai Epistemik ,043 ,098 ,057 ,435 ,664 

a. Dependent Variable: Niat         

Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (sig < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai 
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signifikansi lebih besar dari 0,05 (sig > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

a. Variabel Nilai Ekonomis 

Hasil statistik uji t untuk variabel nilai ekonomis diperoleh nilai t hitung sebesar 3,193 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,002 (0,002 < 0,05) dan  koefisien regresi mempunyai nilai positif 

sebesar 0,233; maka hipotesis yang menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh signifikan dan 

positif variabel Nilai Ekonomis terhadap Niat Berinvestasi dalam proyek Crowdfunding” 

diterima. 

b. Variabel Nilai Kepentingan Pribadi 

Hasil statistik uji t untuk variabel kepentingan pribadi diperoleh nilai t hitung sebesar 2,498 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,014 (0,014 < 0,05) dan  koefisien regresi mempunyai nilai 

positif sebesar 0,174; maka hipotesis yang menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh signifikan 

dan positif variabel Nilai Kepentingan Pribadi terhadap Niat Berinvestasi dalam proyek 

Crowdfunding” diterima. 

c. Variabel Nilai Ekspresi Diri 

Hasil statistik uji t untuk variabel ekspresi diri diperoleh nilai t hitung sebesar -3,101 atau 

memiliki nilai yang rendah dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 (0,003 < 0,05) dan  

koefisien regresi mempunyai nilai negatif sebesar -0,274; maka hipotesis yang menyatakan 

bahwa “Terdapat pengaruh signifikan dan negatif variabel Nilai Ekspresi Diri terhadap Niat 

Berinvestasi dalam proyek Crowdfunding” ditolak. 

d. Variabel Nilai Perasaan Senang 

Hasil statistik uji t untuk variabel perasaan senang diperoleh nilai t hitung sebesar -0,246 atau 

memiliki nilai yang rendah dengan nilai signifikansi sebesar 0,806 (0,806 > 0,05) dan  

koefisien regresi mempunyai nilai negatif sebesar -0,020; maka hipotesis ditolak. 

e. Variabel Nilai Epistemik 

Hasil statistik uji t untuk variabel nilai epistemik diperoleh nilai t hitung sebesar 0,435 atau 

memiliki nilai yang tinggi dengan nilai signifikansi sebesar 0,664 (0,664 > 0,05) dan  koefisien 

regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,043; maka hipotesis ditolak. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Hipotesis Deskripsi Hasil 

Nilai Ekonomis 

Meningkatkan unsur kepuasan ketika 

merasakan value for money sehingga 

nilai ekonomis penelitian ini berpengaruh 

secara signifikan terhadap niat 

berinvestasi dalam proyek crowdfunding 

H1 Diterima 

(Signifikan) 

Nilai Kepentingan 

Pribadi 

Produk mempengaruhi/memberikan 

manfaat terbesar atau Investor memilih 

untuk memaksimalkan kepentingan 

pribadi berpengaruh secara signifikan 

terhadap niat berinvestasi dalam proyek 

crowdfunding 

H1 Diterima 

(Signifikan) 

Nilai Ekspresi Diri 

Investasi dalam proyek crowdfunding 

untuk mengekspresikan emosi dan sosial 

atau identitas diri berpengaruh secara 

signifikan terhadap niat berinvestasi 

dalam proyek crowdfunding 

H1 Diterima (Non 

Signifikan) 

Nilai Perasaan Senang 

Faktor kenikmatan juga dapat menjadi 

pendorong niat untuk berinvestasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

niat berinvestasi dalam proyek 

crowdfunding 

H0 Ditolak (Non 

Signifikan) 

Nilai Espitemik 

Keingintahuan meningkatkan kekuatan 

dalam yang besar, yang mendorong 

seseorang untuk menjelajahi hal baru 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

niat berinvestasi dalam proyek 

crowdfunding 

H0 Ditolak (Non 

Signifikan) 
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Kesimpulan hasil penelitian ini adalah dua dari lima nilai, menjadi nilai pendorong 

signifikan yang menunjukan bahwa teori nilai konsumsi adalah kerangka kerja yang tepat untuk 

memotivasi orang tentang adanya crowdfunding.  

 

Implikasi Manajerial 

Dari hasil kesimpulan di atas, penelitian ini mengarah ke sejumlah implikasi manajerial. 

Pengelola proyek crowdfunding, harus memberikan perhatian khusus pada kondisi ekonomi 

proyek. Para pengelola proyek crowdfunding harus secara jelas mengkomunikasikan kemampuan 

mereka untuk meningkatkan nilai ekonomi yang akan dirasakan dari proyek untuk para pengguna 

(investor). Pengenalan pribadi pengelola dan referensi  proyek dapat membantu meyakinkan 

konsumen. Jika konsumen melihat permintaan pasar untuk hasil dari proyek yang dibuat maka 

konsumen akan merasakan nilai ekonomi yanng lebih tinggi dari proyek. 

Kepentingan pribadi menjadi pendorong utama lainnya dari niat untuk berinvestasi. 

Pengelola proyek crowdfunding harus mempertimbangkan nilai kepentingan pribadi untuk para 

konsumen. Saat memperkenalkan proyek, pengelola harus menunjukan nilai fungsional proyek. 

Para pengelolan harus mendekati para pengguna yang memiliki niat lebih tinggi untuk berinvestasi 

ketika merasakan tingkat nilai kepentingan pribadi yang tinggi. 

Pengelola proyek crowdfunding perlu memperhatikan nilai konsumen dengan menyiapkan 

desain crowdfunding yang menarik dan mudah untuk digunakan. Pengelola proyek crowdfunding 

harus secara terbuka dalam beberapa hal, seperti perhitungan anggaran proyek harus terbuka 

kepada investor, forum berkomunikasi dengan investor, merespon kritik dan saran para investor 

dan pembaruan rutin mengenai perkembangan terakhir proyek tersebut. 

 

Saran 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa membahas lebih banyak mengenai crowdfunding 

sehingga lebih banyak orang yang akan memahami kegiatan crowdfunding. 

2. Penelitian selanjutnya lebih baik dikhususkan kepada responden yang sudah pernah 

melakukan kegiatan crowdfunding agar memberikan hasil yang lebih baik. 

3. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan metode kualitatif kepada para responden yang sudah 

pernah berinvestasi proyek crowdfunding atau dapat langsung meneliti salah satu platform 

crowdfunding untuk mengetahui faktor lain. 
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