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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Investasi merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk 

mendapatkan keuntungan. Menurut (Herlianto, 2013) dalam bukunya, 

investasi adalah suatu bentuk penanaman dana atau modal untuk 

melipatgandakan kekayaan, yang akan dapat memberikan keuntungan tingkat 

pengembalian (return) baik pada masa sekarang atau dan di masa depan. Pada 

umumnya jenis investasi ada 2 jenis, yaitu investasi di real asset atau 

financial asset. Investasi di real asset dapat berupa investasi emas, tanah, 

bangunan. Investasi di financial asset dapat berupa obligasi, saham, reksa 

dana. Salah satu instrumen investasi yang paling diminati adalah investasi 

saham dipasar modal. Investasi saham memiliki return yang cukup tinggi jika 

dibandingkan dengan tabungan deposito. Berdasarkan pusat data kontan 

(Kontan.co.id, 2020) suku bunga deposito rupiah pada tahun 2020 bulan 

Desember tertinggi yaitu 5,13% per tahun. Sedangkan jika pasar saham bisa 

menghasilkan return rata – rata 20% per tahun. Inilah yang membuat investasi 

di pasar saham lebih diminati. Penulis mencoba membandingkan 3 instrumen 

investasi yaitu saham, reksa dana, deposito menggunakan google trend guna 

melihat dari 3 instrumen investasi tersebut manakah yang paling menjadi 

topik pencarian di google, hasilnya seperti gambar di bawah ini. 
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          Gambar 1. 1 Trend Pencarian di Google 

Kata “saham” mengalami peningkatan pencarian yang sangat signifikan 

dibandingkan reksa dana dan deposito dalam kurun waktu lima tahun 

terakhir. Ini menunjukkan ada fenomena yang menarik berkaitan dengan 

investasi saham dan membuktikan bahwa instrumen investasi saham lebih 

menarik daripada reksa dana dan deposito dalam kurun waktu 5 tahun 

terakhir. 

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat pertumbuhan investor berdasarkan 

Singel Identification Investor (SID) di pasar modal pada tahun 2020 sangat 

signifikan. Berdasarkan (ksei.co.id, 2020) jumlah investor di pasar modal 

pada bulan Desember tahun 2020 mencapai sekitar 3,871,248 orang. Jika 

dihitung mulai tahun 2019 hingga tahun 2020 bulan Juli investor dipasar 

modal Indonesia tumbuh sekitar 55%. 

Sumber: trend.google.co.id 
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Gambar 1. 2. Jumlah Investor Pasar Modal 

Pertumbuhan ini perlu kita apresiasi atas kinerja BEI untuk mengajak investor 

pemula untuk berinvestasi. Namun jika kita cermati lebih jauh lagi 

berdasarkan usia investor di pasar modal yang menempati posisi pertama 

adalah investor yang berusia antara 21 – 30 tahun yaitu sebesar 45,48% dari 

total investor di pasar modal, posisi kedua ditempati investor dengan rentang 

usia 31 – 40 tahun sebesar 23,52% dari total investor dipasar modal. 

Kemudian bila kita melihat dari sisi status pekerjaan, pelajar menempati 

posisi kedua dari keseluruhan pemilik SID 

  

Gambar 1. 3. Rentang Umur Investor 

Sumber: www.ksei.co.id 
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Gambar 1. 4. Status Pekerjaan Investor 

Ini membuktikan bahwa anak muda generasi milenial dan generasi Z 

mulai berminat untuk melakukan investasi di pasar saham Indonesia. Menurut 

Friderica Widyasari Dewi Direktur utama KSEI tahun 2018 peningkatan 

dominasi investor oleh generasi milenial dan generasi Z didorong adanya 

perkembangan teknologi di pasar saham Indonesia sehingga memberi 

kemudahan berinvestasi. Definisi generasi milenial menurut (Yuswohady, 

2016) dalam artikel Milenial Trend, yaitu seseorang yang lahir di antara tahun 

1980 – 2000. Mereka disebut generasi milenial karena merekalah generasi 

yang hidup di pergantian milenium. Secara bersamaan di era ini teknologi 

digital mulai merasuk ke segala sendi kehidupan. Sehingga generasi milenial 

jika dihitung di tahun 2020 yaitu seseorang yang berumur 20 – 40 tahun. Ini 

sejalan dengan apa yang diamati penulis bahwa mulai banyak mahasiswa 

yang melakukan investasi saham. Generasi milenial dan Z sangat mudah 

mendapatkan pengetahuan melalui gadget yang mereka miliki, dulu orang 

jika ingin bertransaksi saham harus telepon broker terlebih dahulu sekarang 

bisa dilakukan hanya melalui aplikasi yang ada di smartphone. Penulis 

Sumber: akses.ksei.co.id 

Sumber: akses.ksei.co.id 
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mengamati di media sosial Instagram dan Twitter bahwa mahasiswa mulai 

tertarik dengan konten yang mengandung informasi yang berkaitan dengan 

keuangan terlebih investasi saham, dan banyak teman dari penulis yang sudah 

mulai mendaftarkan SID 

Sejalan dengan fenomena meningkatnya generasi milenial dan generasi 

Z yang mulai berinvestasi saham, ternyata ini tak lepas dari peran influencer 

di media sosial Instagram, Twitter, Youtube yang mulai mempromosikan 

pentingnya berinvestasi sejak dini dan kebanyakan para influencer ini 

mengajak untuk berinvestasi di pasar saham, bahkan salah satu dari influencer 

tersebut adalah anak dari Presiden Joko Widodo, yaitu Kaesang Pangarep. 

Menurut (Hariyanti & Wirapraja, 2018) influencer adalah seseorang atau 

figur yang ada dalam media sosial yang memiliki jumlah pengikut yang 

banyak dan konten yang mereka sampaikan di media sosial dapat 

mempengaruhi dan merespons perilaku dari pengikutnya. Influencer bisa 

berasal dari bermacam profesi seperti, artis, seniman, tokoh, CEO, dan lain 

sebagainya. Berdasarkan berita (Kontan.co.id, 2021) para influencer sering 

membuat status untuk membeli saham suatu emiten tertentu tanpa 

memberitahu margin of safety atau selisih antara nilai intrinsik suatu saham 

dengan harga jual saat ini dan tidak menjelaskan GCG alias good corporate 

governance dari perusahaan tersebut, selain itu para influencer hanya 

menunjukkan keuntungannya berinvestasi saham dalam waktu singkat. 

Sehingga membuat pengikutnya menjadi FOMO alias fear of missing out 

yaitu rasa takut dan cemas akan ketinggalan jika tidak segera membeli saham 
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salah satu emiten tersebut karena takut tidak kebagian profit. Karena FOMO 

inilah tanpa pikir panjang followers dari para influencer ini berbondong – 

bondong untuk membeli saham dari suatu emiten yang disebutkan di status 

influencer tersebut. 

Disisi lain ada sebuah perusahaan sekuritas Indonesia menggandeng artis 

Korea untuk menjadi brand ambassador-nya untuk menarik minat calon 

investor pemula khususnya generasi millenial dan Z. Artis Korea ini dinilai 

sukses karena perannya di drama Korea berjudul Start – Up yang 

memerankan seorang investor sukses. Dikutip dari (Kontan.co.id, 2021) CEO 

Ajaib Sekuritas mengatakan bahwa karakter Han Ji-Pyeong di drama Korea 

Start – Up adalah sosok yang tepat untuk merepresentasikan bahwa 

kesuksesan dan kemerdekaan finansial itu bisa diraih di usia muda dengan 

mulai berinvestasi, apapun latar belakang atau status sosial kita. Penulis 

beranggapan bahwa fenomena – fenomena diataslah yang membuat kenaikan 

SID secara signifikan di pasar saham Indonesia. 

Dengan adanya perkembangan teknologi akhir – akhir ini juga 

memberikan dampak yang positif bagi dunia pasar saham. Menurut (Ngafifi, 

2014) teknologi merupakan sebuah alat yang digunakan oleh manusia untuk 

mempermudah dalam melakukan aktivitasnya. Transaksi di lantai bursa 

menjadi sangat cepat dan tepat, sehingga investor, broker, dan institusi dapat 

dengan cepat mengambil keputusan dan menganalisis apa yang sedang terjadi 

dipasar modal atau saham. Selain itu dalam bertransaksi di pasar modal bisa 

dengan mudah dilakukan di rumah karena adanya fasilitas online trading 
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yang diberikan oleh sekuritas. Fasilitas online trading ini memudahkan para 

investor untuk dapat bertransaksi di manapun dan kapanpun menggunakan 

perangkat yang dapat mengakses internet sehingga memudahkan investor 

dalam pengambilan keputusan. Disisi lain telah banyak program yang bisa 

menganalisis laporan keuangan perusahaan, tanpa kita harus bersusah payah 

menghitung book value, earning per share, return on equity, dan masih 

banyak rasio lagi dari laporan keuangan perusahaan. Cukup membuka 

program tersebut maka kita bisa mengetahui dengan cepat rasio – rasio yang 

telah disebutkan tadi. Sehingga ini membantu investor pemula yang masih 

awam dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan. Program tersebut 

juga bisa di download di internet secara gratis, contohnya seperti RTI 

Business, Stockbit, Ternak Uang, dan masih banyak lagi. Ini bisa dikatakan 

bahwa investor saham di zaman sekarang sangat dimudahkan untuk 

mendapatkan informasi mengenai perusahaan yang sudah melantai di pasar 

saham. Semakin mudahnya untuk mengakses informasi di pasar modal 

diharapkan bisa memunculkan minat calon investor atau calon investor untuk 

berinvestasi. 

Seiring dengan peningkatan jumlah Investor dan perkembangan 

teknologi, sayangnya tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih 

cukup rendah. Literasi keuangan menjadi sangat penting untuk membantu 

seseorang merencanakan dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan 

keuangan dengan baik agar terhindar dari produk investasi bodong dan bisa 

mencapai tujuan yang diinginkan. Literasi keuangan adalah kemampuan yang 
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dimiliki seseorang untuk mengambil atau membuat sebuah keputusan dalam 

hal keuangan pribadi. (Remund, 2010) menjelaskan definisi literasi keuangan 

1) Pengetahuan terhadap konsep keuangan, 2) Kemampuan untuk 

mengkomunikasikan konsep keuangan, 3) Kemampuan untuk mengelola 

keuangan sendiri, 4) Kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan 

keuangan, 5) Kemampuan untuk merencanakan keuangan untuk masa yang 

akan datang. Berdasarkan hasil survei dari OJK pada tahun 2019 literasi 

keuangan masyarakat Indonesia sebesar 38,03 % dan jumlah pengguna jasa 

keuangan sebesar 76,19% dari total populasi masyarakat di Indonesia. Angka 

tersebut meningkat dari tahun 2016 yaitu literasi keuangan 29,07% dan 

jumlah pengguna jasa keuangan sebesar 67,8% (OJK, 2019). Jika dilihat dari 

data OJK tentang literasi keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong 

cukup rendah dibandingkan negara tetangga di Asia tenggara. Kurangnya 

pemahaman akan literasi keuangan rawan untuk disalahgunakan oleh oknum 

tidak bertanggung jawab. Namun kaum milenial menempati posisi paling atas 

untuk pemahaman literasi keuangan. 

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh influencer sosial media 

terhadap keputusan pembelian konsumen generasi Z (Amalia & Sagita, 2019) 

menunjukkan bahwa influencer sosial media berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian konsumen generasi Z. Penelitian ini juga didukung dari 

hasil studi kasus mengenai pengaruh influencer terhadap keputusan 

pembelian sepatu brand lokal (Yogastrian, 2020) menunjukkan bahwa 

influencer berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Penggunaan 
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variabel influencer pada penelitian ini dikarenakan penelitian mengenai 

pengaruh influencer terhadap minat berinvestasi saham masih sulit untuk 

ditemukan, sehingga perlu diadakan penelitian serupa untuk mengetahui 

pengaruh influencer terhadap minat berinvestasi saham. Penelitian mengenai 

pengaruh literasi keuangan terhadap minat berinvestasi masih sulit untuk 

ditemukan sehingga perlu diadakan penelitian serupa untuk mengetahui 

pengaruh literasi keuangan terhadap minat berinvestasi. 

Penelitian mengenai pengaruh financial knowledge terhadap keputusan 

investasi (Fitrianingsih, 2013) menunjukkan bahwa financial knowledge 

berpengaruh negatif terhadap keputusan investasi. Sedangkan pada penelitian 

mengenai pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keputusan investasi 

(Mertha Dewi & Purbawangsa, 2018) menunjukkan hasil literasi keuangan 

berpengaruh positif terhadap perilaku keputusan berinvestasi. Berdasarkan 

dua penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian, maka penulis 

merasa perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai topik serupa untuk 

mengetahui hasil yang lebih aktual lagi. 

Penelitian mengenai pengaruh tersedianya fasilitas online trading 

terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi secara online (Wulandari et al., 

2017) menunjukkan hasil negatif terhadap minat mahasiswa berinvestasi 

secara online. Sedangkan dari penelitian (Cahya & Kusuma, 2019) 

menunjukkan bahwa kemajuan teknologi berpengaruh positif terhadap minat 

investasi saham. Berdasarkan dua penelitian terdahulu terdapat perbedaan 
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hasil penelitian, maka penulis merasa perlu diadakan penelitian lebih lanjut 

mengenai topik serupa untuk mengetahui hasil yang lebih aktual lagi. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti 

fenomena yang sedang terjadi ini dan masih ada penelitian yang masih sulit 

ditemukan. Penulis ingin menguji apakah faktor – faktor tersebut apakah 

benar mempengaruhi minat seseorang untuk berinvestasi saham. Faktor – 

faktor tersebut adalah influencer, literasi keuangan, perkembangan teknologi. 

Maka penulis penelitian yang berjudul “Pengaruh Influencer Saham, 

Literasi Keuangan, dan Perkembangan Teknologi Terhadap Minat 

Investasi Saham Mahasiswa Akuntansi di Pasar Modal”. Kenapa 

mahasiswa akuntansi? Karena penulis menganggap bahwa mahasiswa 

akuntansi diharapkan telah memiliki literasi keuangan yang baik dari apa 

yang telah didapatkan selama kuliah jurusan akuntansi sehingga bisa lebih 

sesuai dengan topik penelitian ini. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diteliti adalah: 

1. Apakah seorang influencer dapat berpengaruh positif terhadap minat 

mahasiswa untuk berinvestasi saham dipasar modal? 

2. Apakah perkembangan teknologi berpengaruh positif terhadap minat 

mahasiswa untuk berinvestasi saham dipasar modal? 

3. Apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa 

untuk berinvestasi saham dipasar modal? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah seorang influencer berpengaruh terhadap 

minat mahasiswa untuk berinvestasi saham dipasar modal 

2. Untuk mengetahui apakah perkembangan teknologi berpengaruh 

terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi saham dipasar modal 

3. Untuk mengetahui apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap minat 

mahasiswa untuk berinvestasi saham dipasar modal 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis: 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan tambahan mengenai 

minat mahasiswa untuk berinvestasi saham dipasar modal serta dapat 

mengimplementasikan teori Planned Behavior yang berkaitan dengan 

minat investasi mahasiswa. 

2. Manfaat Praktis: 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan untuk Bursa Efek 

Indonesia dan OJK agar bisa lebih efektif bagaimana caranya untuk lebih 

menarik banyak investor baru untuk mulai berinvestasi saham, serta bisa 

menjadi bahan referensi untuk pihak sekuritas bagaimana caranya untuk 

menarik nasabah baru untuk berminat berinvestasi saham membuka 

rekening efek di sekuritas mereka. 

  



12 
 

1.5. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA - Bursa Efek indonesia 

(BEI) mencermati dan merespons 

fenomena “ influencer saham ” 

yang muncul beriringan dengan 

meningkatnya minat investasi 

saham di tengah-tengah 

masyarakat. Direktur 

Pengembangan BEI, Hasan Fawzi 

mengatakan, pihaknya senantiasa 

merangkul influencer saham untuk 

terus memberikan edukasi 

mengenai investasi di pasar modal 

kepada para followers-nya. 

Dikutip dari wawancara Komisioner 

OJK tahun 2015 dengan Bareksa, 

Nurhaida mengatakan “Teknologi 

akan punya peran sangat penting 

dalam meningkatkan jumlah investor. 

Online trading dan online investment, 

misalnya, memberi akses lebih cepat 

bagi masyarakat untuk masuk ke 

pasar modal. Jadi, teknologi sangat 

penting”(Bareksa, 2015). 

Pada penelitian mengenai 

pengaruh literasi keuangan 

terhadap perilaku keputusan 

investasi (Mertha Dewi & 

Purbawangsa, 2018) 

menunjukan hasil literasi 

keuangan berpengaruh positif 

terhadap keputusan 

berinvestasi. 
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Keuangan Kemajuan 

Teknologi 
Influencer 

 

Theory of Planned Behavior menjelaskan berkaitan dengan perilaku 

manusia. Teori ini mengatakan bahwa perilaku manusia didasari oleh 

munculnya niat dan intensi. Teori ini berasumsi bahwa manusia 

melakukan tindakannya dalam keadaan sadar dan mempertimbangkan 

sesuatu yang ada 

 

Theory of Planned Behavior terdiri dari 3 faktor 

(attitude towards behavior) yaitu norma subjektif dan faktor sikap pribadi 

Perceived behavioral control (PBC) merupakan persepsi individu dalam 

mengontrol perilakunya sebagai kemudahan atau kesulitan individu untuk 

melakukan perilaku 

Latar Belakang latar belakang individu tersebut dapat mempengaruhi 

seseorang dalam melakukan suatu perilaku (sosial, personal, dan 

informasi) 

Minat Investasi 
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1.6. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara 

berurutan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan mengenai teori dan konsep 

yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan analisis. Bab ini juga 

memaparkan mengenai pengembangan hipotesis yang didukung dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya dan logika pikir penelitian. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, 

pengukuran variabel dan definisi operasional, serta metode analisa data,  

BAB IV: ANALISA dan PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan analisis terkait hasil penelitian yakni objek 

penelitian, hasil analisis data, dan hasil pengujian data. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. 

  


