
 

1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Investasi sudah banyak dikenal oleh masyarakat termasuk mahasiswa 

terutama yang mempelajari bidang ekonomi. Di beberapa universitas sudah 

menyediakan galeri investasi untuk membantu mahasiswa dalam berinvestasi. 

Investasi memiliki banyak bentuk salah satunya investasi keuangan. Investasi 

keuangan adalah mengalokasikan uang dalam bentuk berinvestasi pada surat 

berharga bisa untuk keperluan jangka pendek maupun jangka panjang untuk 

mendapatkan sebuah keuntungan berupa bunga ataupun dividen. Investasi 

keuangan terdapat berbagai jenis seperti reksa dana, saham, peer to peer lending, 

obligasi dan sebagainya. Selain itu investasi pasar uang dan pasar modal sendiri 

dapat dibedakan melalui tujuan seseorang melakukan investasi. Pasar uang 

memiliki jangka waktu yang cukup singkat kurang dari satu tahun, sedangkan pasar 

modal jangka waktu lebih dari satu tahun. 

Banyak yang sudah mengenal investasi namun tidak menutup kemungkinan 

banyak juga masyarakat yang belum atau tidak mau mengenal investasi. Beberapa 

dari kita sudah banyak yang memikirkan masa depan dengan mengelola keuangan 

sendiri salah satunya adalah melalu investasi. Banyak juga masyarakat yang lebih 

memilih menjalani hidupnya saat itu tanpa memikirkan masa depan.  

Minat investasi penduduk Indonesia masih sedikit yang berinvestasi hanya 

sekitar 0,4% dari total penduduk dibandingkan dengan negara tentangga seperti 

Malaysia sebesar 57% dari jumlah penduduk, China sebesar 9% atau India 6% 
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(Hadi, 2018). Penduduk Indonesia masih banyak memilih menyimpan uang di 

bank, Ivan Jaya selaku Head Wealth Management & Retail Digital Business 

Commonwealth Bank menyatakan investasi patut diperhatikan serta perlu adanya 

gerakan melek investasi, Ivan menegaskan investasi dapat membantu 

meningkatkan kemajuan suatu negara (Hadi, 2018). 

Hal itu terjadi karena mereka tidak memiliki tujuan keuangan, sehingga 

tidak tahu dan tidak punya rencana keuangan jangka panjang. Seperti yang 

disampaikan oleh Tito Sulistio (2015) dalam Pajar (2017), Direktur utama PT Bursa 

Efek Indonesia (BEI) bahwa “Ini disebabkan, karena kurangnya pengetahuan 

masyarakat Indonesia tentang investasi di pasar modal yang dapat menghasilkan 

keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi lainnya”. Calon 

investor juga perlu memiliki pengetahuan mengenai investasi, agar seorang calon 

investor dapat memilah investasi yang cocok untuk dirinya. Menurut Pajar (2017) 

pengetahuan yang memadai akan cara berinvestasi yang benar amat diperlukan 

guna menghindari terjadinya kerugian saat berinvestasi. 

Suatu hal yang menarik dan diminati pasti sangat menyenangkan jika 

dilakukan (Winantyo, 2017). Dalam berinvestasi juga membutuhkan minat dan 

motivasi untuk melakukannya. Beberapa hal yang dapat meningkatkan minat 

seseorang dalam berinvestasi adalah motivasi investasi. Selain motivasi untuk 

melakukan investasi tidak lepas juga dari segi biaya minimal melakukan hal 

tersebut. 

Pada jaman yang modern ini sudah banyak perusahaan sekuritas yang 

menyadari minat mahasiswa untuk berinvestasi. Oleh karena itu banyak perusahaan 
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sekuritas yang menurukan minimal deposit atau minimal transaksi investasi. Hal 

tersebut sangat memudahkan masyarakat calon investor untuk bergabung terlebih 

untuk mahasiswa yang sebagian besar belum memiliki penghasilan sendiri. Hal 

tersebut diharapkan mampu memicu minat mahasiswa dalam berinvestasi. Hal-hal 

tersebut tentu sangat menguntungkan bagi investor muda dalam hal ini adalah 

mahasiswa (Winantyo, 2017). 

Calon investor yang sudah memiliki penghasilan pasti lebih mudah dalam 

memutuskan untuk berinvestasi. Mahasiswa yang sebagian besar hanya 

mendapatkan uang saku bulanan dari orang tua pasti berfikir sangat panjang untuk 

melakukan investasi. Namun dengan adanya perusahaan-perusahaan sekuritas yang 

memberi minimal modal yang relatif rendah sangat membantu calon investor 

terutama mahasiswa yang belum memiliki penghasilan. 

Dalam melakukan suatu hal pasti memiliki risiko, salah satunya investasi. 

Ada investor yang berani mengambil resiko ada juga yang memilih risiko yang 

rendah. Seperti dalam penelitian Yuwono (2011) yang menemukan bahwa persepsi 

terhadap risiko menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh pada minat 

investasi. Selain itu investor juga mengharapkan return ketika berinvestasi di 

saham. Return menjadi salah satu daya tarik bagi investor atau calon investor baru 

untuk berinvestasi (Winantyo, 2017). 

Minat investasi juga dapat dibedakan dari tingkah laku beda gender antara 

wanita dan pria. Hinz et al., (1997) dalam Tandio dan Widanaputra (2016) 

menyatakan wanita berinvestasi dengan risiko yang minimum ketika diberikan 

pilihan alternatif pensiun, sependapat dengan hasil tersebut, Coleman (2003) dalam 
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Tandio dan Widanaputra (2016) juga menyatakan kaum wanita memperlihatkan 

sikap menolak risiko lebih tinggi dibandingkan kaum pria. Pernyataan tersebut 

menyatakan adanya perbedaan minat investasi berdasarkan gender wanita dan pria, 

kaum wanita lebih cenderung menolak investasi yang memiliki risiko tinggi. Pada 

penelitian ini wanita dan pria dibedakan menjadi mahasiswi dan mahasiswa, calon 

investor mahasiswa cenderung memiliki minat berinvestasi dibandingkan 

mahasiswi, dikarenakan wanita atau dalam penelitian ini adalah mahasiswi 

menolak hal yang berisiko (Tandio dan Widanaputra, 2016) 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Winantyo (2017) yang meneliti 

pengaruh modal minimal investasi, pengetahuan investasi, preferensi risiko 

terhadap minat berinvestasi mahasiswa yang dilakukan pada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Program Studi Akuntansi dan Manajemen di Universitas Sanata Dharma 

Yogyakarta. Serta pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pajar (2017) 

yang meneliti pengaruh motivasi investasi dan pengetahuan investasi terhadap 

minat investasi di pasar modal pada mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengembangan yang  dilakukan peneliti 

sebelumnya oleh Pajar (2017) yang meneliti pengaruh motivasi investasi dan 

pengetahuan investasi terhadap minat investasi dan penelitian yang dilakukan oleh 

Winantyo (2017) yang meneliti pengaruh modal minimal investasi, pengetahuan 

investasi dan preferensi risiko. Peneliti termotivasi untuk melakukan 

pengembangan dengan melihat keterbatasan penelitian yang dilakukan oleh Pajar 

(2017) yang melakukan penelitian hanya menggunakan sampel mahasiswa program 

studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, penelitian 
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yang dilakukan oleh Winantyo (2017) juga melakukan penelitian yang 

menggunakan sampel mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi dan 

Manajemen yang sudah menempuh kuliah selama satu tahun. Penelitian ini 

mengatasi keterbatasan dengan melakukan penambahan sampel di enam universitas 

yang memiliki Program Studi S1 Akuntansi dan S1 Manajemen yang sudah ter 

akreditasi A di Kota Semarang yang menurut BAN-PT menunjukkan mutu kualitas 

pendidikan pada universitas tersebut. Penelitian ini juga di lakukan di Universitas 

yang memiliki Pojok BEI karena dengan adanya Pojok BEI terdapat suasana 

mengenai investasi dan memudahkan mahasiswa yang ingin berinvestasi serta 

mengetahui tentang investasi pasar modal. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat berinvestasi dengan penambahan variabel motivasi investasi, 

return, gender dan menambah jumlah sampel sebanyak enam universitas sehingga 

nanti hasil pengujiannya menjadi lebih valid. Berdasarkan latar belakang maka 

untuk penelitian ini difokuskan dengan judul:  “PENGARUH MOTIVASI 

INVESTASI, PENGETAHUAN INVESTASI, MODAL INVESTASI MINIMAL, 

PREFERENSI RISIKO, RETURN DAN GENDER TERHADAP MINAT 

MAHASISWA BERINVESTASI” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah berupa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah motivasi investasi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa 

berinvestasi ? 

2. Apakah pengetahuan investasi berpengaruh positif terhadap minat 

mahasiswa berinvestasi ? 

3. Apakah modal investasi minimal berpengaruh negatif terhadap minat 

mahasiswa berinvestasi ? 

4. Apakah preferensi risiko berpengaruh negatif minat mahasiswa berinvestasi 

? 

5. Apakah return berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa berinvestasi? 

6. Apakah calon investor pria cenderung memiliki minat berinvestasi ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi minat mahasiswa dalam berinvestasi. 

1. Mengetahui pengaruh motivasi  investasi terhadap minat mahasiswa 

berinvestasi 

2. Mengetahui pengaruh pengetahuan motivasi  investasi terhadap minat 

mahasiswa berinvestasi 

3. Mengetahui pengaruh modal investasi minimal terhadap minat mahasiswa 

berinvestasi 
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4. Mengetahui pengaruh preferensi risiko terhadap minat mahasiswa 

berinvestasi  

5. Mengetahui pengaruh return terhadap minat mahasiswa berinvestasi  

6. Mengetahui apakah calon investor pria cenderung memiliki minat 

berinvestasi 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat: 

a. Bagi Akademis 

Untuk dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai investasi dan 

dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. 

b. Bagi Galeri Investasi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengelola Galeri 

Investasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata 

dalam memberikan pelayanan terbaik terkait investasi untuk mahasiswa. 

c. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan mahasiswa 

yang sudah maupun belum berinvestasi untuk menambah wawasan 

mengenai investasi. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

Keputusan seseorang berinvestasi banyak di pengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti adanya pengetahuan dan pemahaman tentang investasi. Pemahaman 

investasi ini meliputi pengetahuan dari jenis-jenis investasi, return yang 

akan diperoleh, risiko yang dihadapi, sistem trading, cara analisis, hingga 

hal-hal lain yang terkait dengan psikologis (Pajar, 2017). Sedangkan 

motivasi investasi terdapat dari dalam diri manusia ataupun dorongan dari 

luar berperan penting untuk adanya minat investasi. Pemahaman dan 

pengetahuan akan suatu hal yang diminati juga memberikan dorongan 

seseorang dalam melakukan hal tersebut. Selain itu investor juga 

mengharapkan return ketika berinvestasi di saham. Return menjadi salah 

satu daya tarik bagi investor atau calon investor baru untuk berinvestasi 

(Winantyo, 2017). Perbedaan gender dalam mengambil keputusan juga 

menjadi salah satu yang berpengaruh, karena adanya perbedaan antara 

perempuan dan laki-laki dalam kemampuan menerima risiko. Pria 

cenderung berani mengambil risiko daripada wanita (Tandio and 

Widanaputra 2016). Penelitian ini menguji kembali mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi minat investasi. Variabel independen dalam penelitian 

ini adalah motivasi investasi, pengetahuan investasi, modal investasi 

minimal, preferensi risiko, return dan gender yang diduga berpengaruh 

terhadap minat investasi.  
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Ilustrasi kerangka pikir : 
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