
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembinaan ekonomi kreatif dalam perspektif pendidikan ekonomi 

dilakukan dalam bentuk transfer pengetahuan baik secara formal, non formal, 

maupun informal (Hasan, 2018; 83). Putra (2016; 47) mengungkapkan bahwa 

usaha mikro merupakan kelompok pelaku usaha terbesar (96%) di Indonesia 

dengan karakteristik berpenghasilan rendah, bergerak di sektor informal dan 

sebagian besar dalam kelompok keluarga miskin.  

Negara berkembang seperti Indonesia lebih terserap oleh sektor 

informal dibandingkan dengan sektor formal karena ketidakpastian struktur 

formal dalam organisasi dan operasinya yang berarti tidak adanya persyaratan 

yang jelas tentang diterima atau dikeluarkannya pekerja (Sutopo dan Ardianti, 

2014; 1). Kegiatan informal biasanya merupakan Usaha Mikro Kecil (UMK) 

yang memang menjadi andalan penduduk Indonesia, termasuk Banyumas. 

Berdasarkan hasil sensus ekonomi tahun 2016, jumlah tenaga kerja UMK 

nonpertanian tercatat sebanyak 387.332 orang (86,53 persen). Jumlah usaha di 

Banyumas tahun 2006 sebanyak 187.543 usaha, 99,35persen diantaranya 

adalah UMK. Berdasarkan hasil sensus ekonomi tahun 2016, jumlah usaha di 

Banyumas meningkat menjadi 216.560 usaha. Untuk UMK di Kabupaten 

Banyumas 214.329 usaha (98,97 persen). Jumlah UMK meningkat 27.999 

usaha selama 10 tahun. Atau rata-rata per tahun ada pertambahan hampir 
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3.000 usaha mikro kecil di Banyumas. Usaha Mikro dan Kecil memiliki peran 

penting dalam perekonomian masyarakat Banyumas. Selain menyerap tenaga 

kerja UMK juga memiliki peran yang sangat penting dalam pemerataan 

ekonomi masyarakat. UMK merupakan usaha yang memiliki fleksibilitas dan 

ketahanan yang tinggi terhadap goncangan ekonomi global (BPS, 2016; 7).  

Proteksi ekonomi dan penguatan investasi pada skala usaha mikro 

kecil harus tetap diperkuat untuk mendukung keberlanjutan perekonomian 

bangsa. Dampak kebijakan yang hanya mengandalkan pertumbuhan justru 

semakin memperlebar jurang kesenjangan. Membangun ekonomi rakyat 

melalui UMK merupakan strategi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan 

dan pemerataan pendapatan (BPS, 2016; 7). Ada beberapa ciri-ciri dari sektor 

informal di Indonesia menurut Sutopo dan Ardianti (2014; 2) yaitu: (1) 

Kegiatan usaha yang tidak terorganisasi secara baik karena unit usaha timbul 

tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia secara formal, 

(2) Pada umumnya unit usaha tidak memiliki izin usaha, (3) Pola kegiatan 

usaha tidak teratur dengan baik dalam arti lokasi maupun jam kerja, (4) Pada 

umumnya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah 

tidak sampai ke sector ini, (5) Unit usaha berganti-ganti dari satu sub sektor 

ke sub sektor lain, (6) Teknologi yang digunakan masih tradisional, (7) Modal 

dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga kecil, (8) Untuk 

menjalankan usaha tidak diperlukan pendidikan formal, sebagian besar hanya 
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diperoleh dari pengalaman sambil bekerja, (9) Sumber dana modal usaha pada 

umumnya berasal dari tabungan atau dari lembaga keuangan tidak resmi. 

Sikap konsumerisme yang menjadi kebiasaan saat ini membuat 

masyarakat kurang memiliki budaya menabung dan berinvestasi. Masih 

banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya mempunyai 

manajemen keuangan di dalam kehidupan pribadinya karena masyarakat 

masih beranggapan bahwa perencanaan investasi keuangan pribadi hanya 

dilakukan oleh masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi saja (Putri dan 

Rahyuda, 2017; 3408). 

Pengetahuan tentang keuangan sangat penting bagi seorang individu, 

agar mereka tidak salah dalam membuat keputusan keuangan mereka. 

Pengetahuan tentang keuangan yang kurang, mengakibatkan kerugian bagi 

individu, baik akibat dari inflasi, penurunan kondisi perekonomian baik dalam 

negeri maupun luar negeri, atau berkembangnya sistem perekonomian. 

Kesulitan keuangan bukan hanya fungsi dari pendapatan semata (rendahnya 

pendapatan). Kesulitan keuangan juga dapat muncul jika terjadi kesalahan 

dalam pengelolaan keuangan (miss-management) seperti kesalahan 

penggunaan kredit, dan tidak adanya perencanaan keuangan. Keterbatasan 

finansial dapat menyebabkan stress, dan rendahnya kepercayaan diri 

(Margaretha dan Pambudhi, 2015; 77).  

Saat ini investasi sudah mulai banyak diminati dan dipraktekan 

dikalangan masyarakat ataupun mahasiswa. Semakin tinggi tingkat investasi 
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individu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Sefle, 

Naukoko, dan Kawung, 2014; 4). Namun, tidak sedikit dari mereka yang 

belum mempunyai minat dalam berinvestasi, karena sebagian dari mereka 

beranggapan bahwa berinvestasi itu hal yang sulit dan membutuhkan modal 

yang besar (Nisa dan Zulaika, 2017; 23). Tujuan keputusan investasi yaitu 

mendapatkan tingkat keuntungan (return) yang tinggi dengan tingkat risiko 

tertentu (Prihapsari, 2015; 2). Aktivitas investasi masih merupakan hal yang 

relatif baru bagi masyarakat Indonesia karena jika dibandingkan negara lain, 

maka animo masyarakat Indonesia untuk berinvestasi masih rendah. 

Sementara dalam melakukan aktivitas investasi, pengetahuan dasar investasi 

sangat penting untuk menghindari praktik-praktik investasi yang tidak 

rasional (judi) dan budaya ikut-ikutan (Merawati dan Putra, 2015; 105).  

Survei  Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) kedua yang 

dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016 menunjukkan 

indeks literasi keuangan sebesar 29,66%  dan indeks inklusi keuangan sebesar 

67,82%. Angka tersebut meningkat dibanding hasil SNLIK pada 2013, yaitu  

indeks literasi keuangan 21,84% dan  indeks inklusi keuangan 59,74%. 

Dengan demikian telah terjadi peningkatan pemahaman keuangan (well 

literate) dari 21,84 persen menjadi 29,66 persen, serta peningkatan akses 

terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) dari 59,74 

persen menjadi 67,82 persen (OJK, 2017).  
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Indeks literasi keuangan tertinggi terjadi di DKI Jakarta mencapai 40 

persen, diikuti oleh Jawa Barat 38,70 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 

38,55 persen, Banten 38,18 persen, dan Bali 37,45 persen. Indeks literasi 

keuangan terendah terjadi di Papua Barat dengan angka 19,27 persen, Nusa 

Tenggara Barat (NTB) 21,45 persen, Papua 22,18 persen, Sulawesi Tengah 

22,55 persen, serta Kalimantan Selatan dan Gorontalo sebesar 23,27 persen 

(Rappler, 2016). Data tersebut menunjukan bahwa tingkat literasi keuangan di 

Indonesia masih rendah. Rendahnya tingkat literasi keuangan, dapat 

mengakibatkan terhambatnya perekonomian Indonesia. Tradisi masyarakat 

untuk menabung masih bersifat tradisional, yaitu dalam wadah atau tempat 

tertentu di dalam rumah mereka. Akibat yang paling buruk karena rendahnya 

literasi tersebut, banyak masyarakat terjebak dalam investasi bodong. Anggota 

Dewan Komisioner Bidang Keuangan dan Perlindungan Konsumen Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) Kusumaningtuti menyatakan bahwa karena rendahnya 

literasi mengakibatkan mereka mudah tergiur dengan tawaran-tawaran 

investasi yang jika dinalar benefit atau keuntungan yang diberikan tidak 

masuk akal. Investasi bodong marak karena masih ada warga yang tertarik 

atau terpedaya dengan tawaran tidak masuk akal tersebut (Sindonews, 2016).  

Pengetahuan keuangan atau Financial Literacy yang baik juga akan 

memotivasi seorang individu untuk berinvestasi di banyak asset sehingga 

sudah pasti individu tersebut akan melakukan perencanaan dalam 

investasinya. Hal tersebut dikarenakan dalam Financial Literacy secara 
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lengkap diinformasikan semua pengetahuan keuangan yang penting dalam hal 

pembiayaan, investasi jangka panjang, investasi jangka pendek, dan 

pembagian dan pembagian laba bagi para penyetor modal. Sehingga dapat 

diperkirakan tinggi rendahnya pengetahuan keuangan seorang individu akan 

memberikan dampak bagi perilaku individu tersebut dalam perencanaan 

investasinya (Susdiani, 2017; 62). Literasi keuangan menjadi hal yang tidak 

terpisahkan dalam kehidupan seseorang karena literasi keuangan merupakan 

alat yang berguna untuk membuat keputusan keuangan yang terinformasi 

(Putra dkk, 2016; 272). 

Teori perilaku keuangan (behavioral finance theory) merupakan 

aplikasi ilmu psikologi dalam disiplin ilmu keuangan. Perilaku keuangan 

sangat berperan dalam pengambilan keputusan investasi. Pengambil 

keputusan investasi tidak selalu berperilaku dengan cara yang konsisten 

dengan asumsi yang dibuat sesuai dengan persepsi dan pemahaman atas 

informasi yang diterima (Arianti, 2018; 2). Seseorang yang ingin mempelajari 

perilaku keuangan harus memiliki pemahaman tentang psikologis, sosiologis, 

dan aspek keuangan (Arianti, 2018; 4). Ada dua psikolog bernama Daniel 

Kahneman dan Amos Tversky, mereka memperkenalkan konsep dari teori 

prospek untuk menganalisis pengambilan keputusan yang jauh dari risiko. 

Teori ini dianggap melatarbelakangi perilaku keuangan. Teori tersebut 

menyoroti bagaimana individu mengevaluasi untung atau rugi. Teori ini 

memiliki tiga kunci yaitu (1) Orang-orang sering menunjukkan penolakan 
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mereka pada resiko dan menunjukan kemauannya mengambil risiko 

berdasarkan pada prospeknya. Ini terjadi karena orang-orang tidak 

menginginkan sesuatu yang hasilnya belum pasti dibandingkan sesuatu yang 

pasti. Ini kemudian menghasilkan dua kubu, mereka yang enggan mengambil 

risiko dengan hasil yang pasti dan mereka yang mau ambil resiko meski 

tingkat kegagalannya besar. Ini juga bisa disebut sebagai efek kepastian, (2) 

Orang lebih suka menetapkan nilai keuntungan atau kerugian dibandingkan 

nilai asset akhir. Hal ini terjadi karena adanya proses editing dan evaluasi. 

Ketika proses editing, prospeknya diurutkan berdasarkan urutan aturan 

heuristik. Di proses evaluasi, poin referensinya dipakai untuk melihat nilai 

basis relatif untuk menentukan untung/rugi. Referensi poin ini juga termasuk 

dalam status quo, (3) Beban yang didapat dari ketika mendapat kerugian lebih 

besar dibandingkan kepuasan ketika mendapatkan keuntunan. Ini terjadi 

karena orang lebih sensitif pada kerugian/kehilangan dibanding keberhasilan. 

Hal ini disebut dengan penghindaran kerugian (Prosad, Kapoor, dan Sengupta, 

2016; 7).   

Faktor sosiodemografi juga dapat mempengaruhi perilaku keputusan 

investasi individu. Faktor sosiodemografi terdiri dari jenis kelamin, usia, 

tingkat pendidikan status perkawinan, pekerjaan, jabatan, dan pendapatan. 

Dari karakteristik faktor demografi tersebut dapat mempengaruhi perilaku 

seseorang, termasuk dalam mengelola keuangan personal. Faktor usia 

berperan penting dalam mengambil keputusan salah satunya keputusan dalam 
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menentukan produk dan jasa keuangan secara tepat. Semakin matang usia 

seseorang maka perilaku dalam mengambil keputusan akan semakin bijak 

dikarenakan bahwa masa tua lebih berhati-hati dan tidak menginginkan untuk 

pengeluaran berlebih karena akan menjadikan beban bagi mereka (Tsalitsa 

dan Yanuar, 2016; 5).  

Berdasarkan hasil penelitian Aminatuzzahra’ (2014;80) pengaruh dari 

variabel sosial demografi berbanding lurus dengan variabel pengambilan 

keputusan investasi artinya semakin baik tingkat pendidikan, pendapatan, 

pengalaman kerja maka semakin baik perilaku keuangan dalam pengambilan 

keputusan investasi, begitu pula sebaliknya. Seseorang dengan tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi akan memicu kesadaran dan keinginan yang kuat 

untuk melindungi standar hidup anggota keluarga yang menjadi 

tanggungannya. Pada dasarnya, kebutuhan setiap individu baik lajang, 

menikah, duda dan janda berbeda. Seseorang yang sudah menikah tentu 

memiliki tanggungjawab untuk menjamin kelangsungan hidup keluarganya 

terutama secara finansial (Dwi dan Malelak, 2015;55). 

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang dilakukan oleh 

Putri dan Rahyuda (2017) yang meneliti tentang Pengaruh Tingkat Financial 

Literacy dan Faktor Sosiodemografi Terhadap Perilaku Keputusan Investasi 

Individu. Penelitian pengembangan adalah penelitian yang bertujuan untuk 

mengembangkan, memperluas, hasil penelitian atau teori yang telah diperoleh 
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dari penelitian sebelumnya (Suliyanto, 2018;5). Dalam penelitian ini 

menambahkan satu variabel perilaku keuangan atau Financial Behavior yang 

diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Arianti (2018) yang berjudul The 

Influence of Financial Literacy, Financial Behavior and Income on 

Investment Decision (2018). Untuk mengetahui sejauh mana literasi 

keuangan, perilaku keuangan, dan sosiodemografi mempengaruhi perilaku 

keputusan investasi individu pelaku UMK sektor informal, maka penulis 

membuat sebuah penelitian dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan, 

Perilaku Keuangan, Dan Sosiodemografi Terhadap Perilaku Keputusan 

Investasi Individu pada Pelaku UMK Sektor Informal di Kecamatan 

Purwokerto Utara. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Literasi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku

keputusan investasi individu pada pelaku UMK sektor informal di

Kecamatan Purwokerto Utara?

2. Apakah Perilaku Keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku

keputuan investasi individu pada pelaku UMK sektor informal di

Kecamatan Purwokerto Utara?
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3. Apakah Sosiodemografi berpengaruh signifikan terhadap perilaku

keputuan investasi individu pada pelaku UMK sektor informal di

Kecamatan Purwokerto Utara?

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Populasi yang diambil hanya Usaha Mikro Kecil di Kecamatan

Purwokerto Utara.

2. Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan 4 variabel yang terdiri

dari literasi keuangan, perilaku keuangan, sosiodemografi dan keputusan

investasi individu.

3. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Oktober hingga November tahun

2018. 

4. Pada penelitian ini terbatas hanya pada Usaha Mikro Kecil sektor

Informal.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian: 

1. Menganalisis pengaruh Literasi Keuangan terhadap perilaku keputusan

investasi individu Pelaku UMK Sektor Informal di Kecamatan

Purwokerto Utara.

2. Menganalisis pengaruh Perilaku Keuangan terhadap perilaku keputusan

investasi individu Pelaku UMK Sektor Informal di Kecamatan

Purwokerto Utara.
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3. Menganalisis pengaruh Sosiodemografi terhadap perilaku keputusan

investasi individu Pelaku UMK Sektor Informal di Kecamatan

Purwokerto Utara.

Manfaat penelitian: 

1. Akademisi dan Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai data acuan untuk membuat

penelitian yang sama di masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini

dapat dijadikan sebagai sumber informasi tingkat investasi mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

2. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai referensi

dan tambahan data untuk menyempurnakan penelitianya. Peneliti

selanjutnya juga dapat menggunakan data-data dalam penelitian ini

sebagai patokan dalam menyusun penelitianya.

3. Usaha Mikro Kecil

Penelitian ini dapat digunakan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil khususnya

sektor informal dalam membuat keputusan investasi dan bisa dijadikan

rekomendasi untuk terus meningkatkan tingkat keputusan investasi

individu guna mendorong perekonomian suatu daerah.
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