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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Kesadaran seseorang mengenai kebutuhan masa depan yang berat 

menyebabkan orang mulai melakukan investasi. Investasi di Indonesia ada banyak 

macamnya, seperti tabungan, properti, saham, dan lain-lain. Dalam memutuskan 

suatu pilihan jenis investasi, ada banyak hal yang mempengaruhi seperti faktor 

pengetahuan keuangan seseorang, perilaku keuangan, besarnya pendapatan, dan 

karakteristik individu itu sendiri. Penelitian ini menganalisis pengaruh pengetahuan 

keuangan, perilaku keuangan, dan tingkat penghasilan terhadap pengambilan 

keputusan investasi individu dengan melakukan studi kasus pada karyawan PT. 

Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Analisis terhadap isu tersebut menarik 

dan penting untuk diteliti karena tiap orang memiliki pandangan dan pendapat yang 

berbeda dalam berinvestasi. Hal ini dapat dikarenakan adanya perbedaan tingkat 

pengetahuan yang dimiliki tiap individu. Sementara itu, edukasi tentang keuangan 

(financial education) masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Financial 

education adalah proses panjang yang memacu individu untuk memiliki rencana 

keuangan di masa depan demi mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan pola dan 

gaya hidup yang mereka jalani (Nababan & Sadalia, 2012). 

 Pengetahuan keuangan disini penting untuk diteliti karena pengetahuan 

keuangan adalah dasar faktor kritis dalam pengambilan keputusan keuangan (Ida & 

Dwinta, 2010). Selain itu, tingkat pengetahuan keuangan akan mempengaruhi 
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seseorang dalam berperilaku untuk mengelola dana yang dimilikinya. Semakin tinggi 

tingkat pengetahuan seseorang maka semakin besar perilaku keuangan yang akan 

timbul untuk berinvestasi. Hal ini didukung dengan penelitian Robb & Woodyard 

(2011) yang menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki skor tingkat pengetahuan 

lebih tinggi cenderung untuk berperilaku lebih bertanggung jawab dalam penggunaan 

kartu kredit dibandingkan seseorang yang memiliki skor tingkat pengetahuan yang 

lebih rendah. Adapun pula penelitian yang dilakukan oleh Xiao et al., (2006) dalam 

Aminatuzzahra (2014) yang menunjukkan bahwa seseorang yang mengikuti 

konseling kredit dapat mengikuti pola hirarkis dalam perilaku keuangan seperti 

membayar hutang dan menyesuaikan pengeluaran sebelum mempertimbangkan 

tabungan. 

 Perkembangan perekonomian yang sangat pesat, khususnya pada bagian 

keuangan, menyebabkan banyaknya jenis investasi yang tersedia, mulai dari 

tabungan, deposito, emas, properti, saham, dan obligasi. Jenis investasi yang dipilih 

akan sangat menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh dari 

investasi tersebut (Ida & Dwinta, 2010). Dengan adanya perkembangan investasi, 

perilaku keuangan sangat berperan dalam pengambilan keputusan seseorang untuk 

berinvestasi (Christanti & Mahastanti, 2011). 

 Setiap individu memiliki beberapa pilihan untuk mendistribusikan pendapatan 

mereka, yaitu membayar hutang, menyesuaikan pengeluaran, memuaskan keinginan, 

dan menabung untuk masa depan atau berinvestasi. Hal ini yang disebut dengan 

perilaku keuangan. Perilaku keuangan ini merupakan sesuatu yang tampak, atas 

penggunaan uang sehingga memberikan peluang untuk dikaji lebih lanjut mengapa 
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seseorang berperilaku keuangan berbeda dengan yang lainnya. Hilgert et al. (2003) 

dalam Aminatuzzahra (2014) mengatakan bahwa perilaku keuangan seseorang akan 

tampak dari seberapa bagus seseorang mengelola tabungan dan pengeluaran-

pengeluaran lainnya. Tabungan disini terkait dengan memiliki tabungan regular atau 

tidak, memiliki dana darurat atau tidak serta masih banyak lagi lainnya. Sedangkan 

pengeluaran lainnya akan tampak seperti mampu membeli rumah, memiliki tujuan, 

dan lain-lainnya. 

 Namun, tidak terlepas pula bahwa tingkat penghasilan seseorang juga 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi individu, dimana besarnya 

jumlah penghasilan seseorang akan mempengaruhi berapa jumlah yang akan 

disisihkan untuk investasi. Terdapat kemungkinan yang besar bahwa individu dengan 

sumber daya (income) yang tersedia akan menunjukkan perilaku manajemen lebih 

bertanggung jawab pada keuangan, mengingat dana (income) yang tersedia memberi 

mereka kesempatan untuk bertindak secara bertanggung jawab (Ida & Dwinta, 

2010). Aizcorbe et al. (2003) dalam Ida & Dwinta (2010) menemukan bahwa 

keluarga yang memiliki pendapatan lebih rendah memiliki kemungkinan yang kecil 

untuk menabung dan penghasilan seseorang akan menunjukkan perilaku manajemen 

keuangan yang bertanggung jawab. Seseorang yang memiliki financial management 

behavior cenderung membuat anggaran, menghemat uang, dan mengontrol belanja. 

 Namun, tak lepas juga bahwa karakteristik individu yang menjadi pelaku 

investasi ini juga mempengaruhi keputusan investasi yang dilakukan. Selain itu, 

secara empiris, riset mengenai keputusan investasi individu yang dilakukan terhadap 

karyawan masih terbatas. Pemakaian ketiga variabel secara bersamaan terhadap 
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keputusan investasi individu juga jarang ditemukan dalam penelitian, sehingga ini 

merupakan keunikan tersendiri dalam penelitian ini.   

 Penulis melakukan penelitian ini didorong oleh rasa keingintahuan penulis 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi karyawan dalam menentukan keputusan 

investasi. Fenomena yang penulis dapatkan adalah beragamnya investasi yang 

dilakukan oleh para karyawan perseroan ini, dimana para karyawan tersebut 

memiliki latar belakang pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, tingkat 

penghasilan, dan karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penulis sangat 

ingin mengetahui dan mendalami lagi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan investasi pada karyawan perseroan ini, dan juga dengan hasil 

penelitian diharapkan dapat menjadikan edukasi baru bagi para karyawan sebelum 

memilih dan memutuskan suatu investasi. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, dan tingkat 

penghasilan terhadap keputusan investasi karyawan PT. Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul Tbk? 

2. Bagaimana efek pemoderasi variabel karakteristik karyawan terkait pengaruh 

pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, dan tingkat penghasilan terhadap 

keputusan investasi karyawan PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul 

Tbk? 
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1.3.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, dan tingkat 

penghasilan terhadap keputusan investasi karyawan PT. Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul Tbk 

2. Menganalisis efek pemoderasi variabel karakteristik karyawan terkait pengaruh 

pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, dan tingkat penghasilan terhadap 

keputusan investasi karyawan PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul 

Tbk. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi karyawan PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk: 

 1. Dapat menjadi pemacu dalam meningkatkan pengetahuan keuangan. 

 2. Dapat menjadi pertimbangan dalam berperilaku keuangan untuk 

mengambil keputusan dalam berinvestasi. 

 3. Dapat meningkatkan investasi karena mengetahui instrumen-instrumen 

investasi lainnya. 

2. Bagi pengembangan bidang ilmu: 

 1. Dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian baru dengan 

mengubah atau menambah variabel yang terkait.  
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