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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Di zaman sekarang ini banyak sekali hal yang dapat dilakukan semua 

orang dengan mudah sehingga kita tidak bisa memprediksi masa depan. 

Berdasarkan pada Bisnis.com (Lawi, 2020) inflasi pada tahun 2020 diprediksi 

akan berada pada kisaran 3,39% dimana pada tahun 2019 inflasi berkisar 

2,72%. Untuk mengatasi ketidakpastian di masa depan dan inflasi yang tidak 

menentu, kita dapat melakukan investasi. Menurut (Hutagaol, 2019), 

investasi adalah penanaman modal dan penting dalam perekonomian karena 

memiliki prospek di masa depan bagi individu maupun bagi perusahaan. 

Akan tetapi tidak mudah untuk melakukan investasi karena menanggung 

resiko yang tidak pasti. Mungkin bisa mendapatkan untung yang besar, 

namun bisa juga menanggung rugi yang juga tidak sedikit. Sangat sulit untuk 

menyisihkan sebagian uang untuk diinvestasikan. Namun, tanpa berinvestasi, 

uang tidak akan tumbuh dan nilainya semakin lama akan menurun seiring 

dengan inflasi dari tahun ke tahun. Berdasarkan pada investor daily 

(Rossiana, 2020), Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI menyatakan 

bahwa hingga 30 Juni 2020, jumlah investor pasar modal di Indonesia 

mencapai 2,92 juta investor. Akan tetapi, jumlah ini masih rendah karena 

jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 260 juta jiwa. 

Berdasarkan pada okefinance (Akhir, 2019), persebaran investasi di 

Indonesia pun belum merata dimana 60% masih terkonsentrasi pada Pulau 
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Jawa dan sisanya berfokus di luar Pulau Jawa. Ini bisa menjadi bukti bahwa 

pengetahuan mengenai keuangan di Indonesia cukup rendah. Karena 

rendahnya pengetahuan mengenai keuangan masyarakat, banyak yang 

mempercayakan investasinya kepada manajer investasi. Namun, berdasarkan 

pada medcom.id (Nordiansyah, 2020), disebutkan bahwa ada beberapa 

manajer investasi yang bermasalah sehingga dana nasabah berpotensi tidak 

dapat dicairkan. Jika semua orang memiliki literasi keuangan dan efikasi 

keuangan, mereka dapat melakukan investasi sendiri sehingga tidak perlu 

untuk menggunakan jasa manajer investasi. Mahasiswa adalah generasi muda 

yang akan menjadi generasi selanjutnya yang akan menghadapi permasalahan 

keuangan di masa depan seperti tuntutan gaya hidup yang tinggi, inflasi, dan 

sebagainya.  

Pengambilan keputusan investasi adalah proses dalam menyimpulkan 

ataupun membuat keputusan dari beberapa permasalahan kemudian memilih 

antara dua atau lebih alternatif investasi (W. W. Putri & Hamidi, 2019). 

Pengambilan keputusan untuk berinvestasi bukan merupakan keputusan 

mudah karena hal ini mengandung ketidakpastian dan berisiko serta 

berpengaruh pada masa depan. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan atau 

literasi keuangan yang baik. Berdasarkan pada Lembaga Otoritas Jasa 

Keuangan (2016) dalam (W. W. Putri & Hamidi, 2019), literasi dapat 

didefinisikan sebagai kemampuan memahami. Sehingga literasi keuangan 

dapat diartikan sebagai kemampuan dalam memahami sejumlah dana yang 

dimiliki agar dapat berkembang di masa yang akan datang.  
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Setelah seseorang memiliki literasi keuangan, selanjutnya akan diikuti 

oleh efikasi keuangan. Efikasi keuangan adalah kepercayaan pada diri sendiri 

jika memiliki kemampuan dalam mengelola uang yang dimiliki (W. W. Putri 

& Hamidi, 2019). Mahasiswa yang memiliki literasi keuangan dan efikasi 

keuangan semestinya lebih berminat dalam berinvestasi karena mereka pasti 

sudah mendapati keputusan investasi apa yang akan diambil seperti menurut 

Brandon et al dalam (W. W. Putri & Hamidi, 2019). 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam 

berinvestasi. Faktor tersebut adalah faktor demografi. Menurut Lewellen, 

Lease, dan Schlarbaum (1977) dalam (W. W. Putri & Hamidi, 2019) 

mengungkapkan bahwa usia, jenis kelamin, pendapatan, dan pendidikan 

dapat mempengaruhi pilihan seseorang dalam berinvestasi. Selain itu, 

menurut (Ariani et al., 2016) ada juga faktor psikologis yang dapat 

mempengaruhinya, yaitu locus of control yang dibagi menjadi dua yaitu locus 

of control internal dan locus of control eksternal. Locus of control merupakan 

cara pandang individu dalam suatu kejadian dimana apakah individu tersebut 

bisa mengendalikan kejadian yang terjadi atau tidak (Ariani et al., 2016). 

Menurut Rotter, yang merupakan ahli teori sosial, dalam (Ariani, 2015), 

menjelaskan bahwa individu dengan locus of control internal mempercayai 

bahwa semua yang terjadi bergantung pada dirinya sendiri. Sedangkan 

individu dengan locus of control eksternal mempercayai bahwa semua 

bergantung pada takdir dan lingkungan sekitar. 
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Pada penelitian ini, penulis ingin mengetahui faktor-faktor apa yang 

dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi. Penulis ingin 

mengetahui apakah faktor-faktor diatas dapat mempengaruhi dalam 

melakukan pengambilan keputusan investasi.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (W. W. Putri & 

Hamidi, 2019) yaitu “Pengaruh Literasi Keuangan, Efikasi Keuangan, dan 

Faktor Demografi Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi”. Pada 

penelitian tersebut telah diteliti pengaruh literasi keuangan, efikasi keuangan, 

dan faktor demografi terhadap pengambilan keputusan investasi. Dalam 

penelitian tersebut, peneliti menggunakan populasi mahasiswa S2 di Fakultas 

Ekonomi Magister Manajemen Universitas Andalas Padang dengan 

menggunakan metode purposive sampling dalam pengambilan sampel. 

Peneliti menggunakan data primer yang diambil melalui penyebaran 

kuesioner. Hasil dalam penelitian tersebut membuktikan bahwa literasi 

keuangan dan efikasi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan 

investasi mahasiswa MM Unand Padang. Namun, faktor demografi tidak 

berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Dalam penelitian tersebut 

masih ada beberapa keterbatasan yang menjadi motivasi penulis dalam 

melakukan replikasi yaitu penambahan beberapa variabel yang belum 

digunakan didalam penelitian tersebut namun dapat mempengaruhi 

terbentuknya keputusan investasi dan memperbesar ukuran sampel seperti 

yang disarankan oleh peneliti. Oleh karena itu, penulis menambahkan satu 

variabel yaitu locus of control. Selain itu, penulis juga memperbesar ukuran 
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sampel dengan menggunakan mahasiswa aktif S1 dari Program Studi 

Akuntansi dan Manajemen Universitas di kota Semarang dengan jurusan 

perkuliahan sebagai variabel kontrol. Tujuan peneliti memperbesar sampel 

yaitu untuk memperbesar validitas eksternalnya. Dengan memperbesar 

validitas eksternal, diharapkan tingkat generalisasi sampel menjadi baik atau 

bagus. Peneliti menggunakan sampel mahasiswa aktif S1 dari Program Studi 

Akuntansi dan Manajemen Universitas di kota Semarang yang telah / sudah 

pernah mengikuti mata kuliah Manajemen Keuangan karena mahasiswa 

sudah mendapatkan materi yang cukup mengenai investasi, pasar modal, dan 

sebagainya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan 

penelitian yang berjudul: “PENGARUH LITERASI KEUANGAN, EFIKASI 

KEUANGAN, FAKTOR DEMOGRAFI, DAN LOCUS OF CONTROL 

TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI 

MAHASISWA”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dijabarkan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap pengambilan 

keputusan investasi mahasiswa? 
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2. Apakah efikasi keuangan berpengaruh positif terhadap pengambilan 

keputusan investasi mahasiswa? 

3. Apakah faktor demografi berpengaruh positif terhadap pengambilan 

keputusan investasi mahasiswa? 

4. Apakah locus of control berpengaruh positif terhadap pengambilan 

keputusan investasi mahasiswa? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah literasi keuangan berpengaruh positif 

terhadap pengambilan keputusan investasi mahasiswa. 

2. Untuk mengetahui apakah efikasi keuangan berpengaruh positif 

terhadap pengambilan keputusan investasi mahasiswa. 

3. Untuk mengetahui apakah faktor demografi berpengaruh positif 

terhadap pengambilan keputusan investasi mahasiswa. 

4. Untuk mengetahui apakah locus of control berpengaruh positif 

terhadap pengambilan keputusan investasi mahasiswa. 
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1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai landasan dan 

acuan serta dapat memberikan sumbangan konseptual. Penelitian 

ini dibuat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk 

perkembangan khususnya pada penelitian yang menggunakan 

literasi keuangan, efikasi keuangan, faktor demografi, dan locus of 

control sebagai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan 

investasi.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan agar penulis dapat mengasah 

kemampuan dalam menulis dan melakukan penelitian yang 

dapat berguna di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberi bukti dan memberi penulis pengetahuan mengenai 

pengaruh literasi keuangan, efikasi keuangan, faktor 

demografi, dan locus of control terhadap pengambilan 

keputusan investasi. 

b. Bagi mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

pembelajaran bagi mahasiswa yang akan menjadi masa depan 
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negara supaya dapat memperdalam ilmu akuntansi di masa 

depan dan mampu mengambil keputusan di dunia kerja yang 

sesungguhnya sehingga keputusan yang diambil menjadi yang 

terbaik. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi dalam penelitian selanjutnya. Penelitian ini 

diharapkan bisa memperdalam ilmu dalam bidang Akuntansi. 
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1.4. Kerangka Pikir 

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inflasi yang terus meningkat tiap tahunnya. 

Investasi dilakukan untuk mengatasi ketidakpastian agar nilai uang tidak 

semakin menurun seiring dengan meningkatnya inflasi. 

Mengamati faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi 

pada mahasiswa akuntansi 

Penelitian yang dilakukan oleh 

(W. W. Putri & Hamidi, 2019) : 

• Literasi Keuangan 

• Efikasi Keuangan 

• Faktor Demografi 

Penelitian yang dilakukan 

oleh (Ariani et al., 2016) : 

• Locus of Control 
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Jumlah investor pasar modal di Indonesia cukup rendah 


