
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Keputusan Investasi

Investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan 

ke aktiva produktif selama periode waktu yang tertentu (Hartono, 2017; 

5). Pihak-pihak yang melakukan investasi disebut investor. Investor dapat 

digolongkan menjadi dua, yaitu investor individual (individual/retail 

investors) dan investor institusional (institutional investors). Investor 

individual terdiri dari perseorangan yang melakukan aktivitas investasi, 

sedangkan investor institusional terdiri dari perusahaan asuransi, lembaga 

penyimpanan dana, lembaga dana pensiun, maupun perusahaan investasi. 

Investor juga mempelajari bagaimana mengelola kesejahteraan investor 

(investor’s wealth) yang bersifat moneter. Kesejahteraan moneter ini dapat 

dinilai dari penjumlahan pendapatan yang dimiliki saat ini dan nilai saat 

ini (present value) pendapatan di masa datang (Welly, Kardinal dan 

Juwita, 2015;6).  

Menurut Putra, dkk (2016; 271), ada dua sikap investor dalam 

pengambilan keputusan investasi yaitu sikap rasional dan irasional. Sikap 

rasional adalah sikap seseorang yang berfikir yang berdasarkan akal sehat, 

sedangkan sikap irasional adalah sikap berfikir seseorang yang tidak 
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didasari akal sehat. Seorang investor dengan sikap rasional akan 

mengambil sebuah keputusan dengan didasari literasi keuangan. 

Contohnya saat seseorang akan menginvestasikan dananya pada jenis 

investasi tertentu, dia akan menggunakan informasi yang ada, seperti 

keuntungan dan resiko yang ada pada jenis investasi tersebut. Adapun 

seorang investor dengan sikap irasional keputusannya akan didasari 

dengan beberapa faktor, seperti psikologis dan demografi. 

Keputusan investasi didasarkan pada dua hal yaitu portofolio dan 

profitabilitas (keuntungan). Portofolio itu sendiri merupakan pembelian 

saham dengan momentum harga pada saat yang sama mengabaikan 

prinsip supply and demand yang sebenarnya sudah diketahui dalam 

financial behavior sebagai herd behavior (perilaku serentak) 

(Aminnatuzzahra, 2014;74). Dalam mengambil keputusan investasi, 

investor banyak dipengaruhi oleh perilaku. Disebut sebagai perilaku 

karena adanya faktor psikologi yang terlibat di dalamnya (Setiawan, 

Wahyudi, dan Mawardi, 2016;2). Perilaku keuangan sangat berperan 

dalam pengambilan keputusan investasi. Pengambilan keputusan investasi 

dipengaruhi oleh sejauh mana keputusan investasi dapat memaksimalkan 

kekayaan dan behavioral motivation, keputusan investasi berdasarkan 

aspek psikologis investor (Prawirasasra dan Dialysa, 2016; 22). 

Menurut Sefle, Naukoko dan Kawung (2014; 6) menyatakan bahwa 

secara umum terdapat dua jenis investasi, yaitu : 
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a. Investasi yang terdorong (Induced Invesment)

Investasi yang terdorong (induced Invesment), yakni investasi yang

tidak diadakan akibat adanya penambahan perminntaan, pertambahan

permintaan yang di akibatkan pertambahan pendapatan. Jelasnya

apabila pendapatan bertambah, maka tambahan permintaan akan di

gunakan untuk konsumsi, sedang pertambahan konsumsi pada

dasarnya adalah tambahan permintaan. Sudah pasti apabila ada

tambahan permintaan, maka akan mendorong berdirinya pabrik baru

atau memperluas pabrik lama untuk dapat memenuhi tambahan

permintaan tersebut.

b. Investasi otonom (Outonomous Invesment)

Investasi otonom (Outonomous Invesment), yaitu investasi yang di

laksanakan atau diadakan secara bebas, artinya investasi yang di

adakan bukan karena pertambahan permintaan efektif, tetapi justru

untuk menciptakan atau menaikkan permintaan efektif. Besarnya

investasi otonom tidak tergantung kepada besar kecilnya pendapatan

nasional atau daerah. Investasi otonom berarti pembentukan modal

yang tidak di pengaruhi oleh pendapatan naasional. Dengan kata lain,

tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah

investasi yang di lakukan oleh perusahaan-perusahaan.
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Menurut Lubis dan Zulam (2016; 149), memaparkan bahwa 

terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi investasi antara lain: 

a. Suku bunga

Tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan

memberikan keuntungan kepada para pemilik modal (investor).

b. Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan.

Ramalan mengenai keuntungan dimasa depan akan memberikan

gambaran pada investor mengenai jenis usaha yang prospektif dan

dapat dilaksanakan dimasa depan dan besarnya investasi yang harus

dilakukan untuk memenuhi tambahan barang-barang modal yang

diperlukan.

c. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya

Dengan bertambahnya pendapatan nasional maka tingkat pendapatan

masyarakat akan meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat,

total aggregat demand meningkat yang pada akhirnya akan mendorong

tumbuhnya investasi lain (induced invesment).

d. Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan

Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka akan

mendorong para investor untuk menyediakan sebahagian dari

keuntungan yang diperoleh untuk investasi-investasi baru.
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e. Situasi politik

Kestabilan politik suatu negara akan menjadi pertimbangan tersendiri

bagi investor terutama para investor asing, untuk menanamkan

modalnya. Mengingat bahwa investasi memerlukan jangka waktu yang

relatif lama untuk memperoleh kembali modal yang ditanam dan

memperoleh keuntungan sehingga stabilitas politik jangka panjang

akan sangat diharapkan oleh para investor.

f. Kemajuan teknologi

Dengan adanya temuan-temuan teknologi baru (inovasi), maka akan

semakin banyak kegiatan pembaharuan yang akan dilakukan oleh

investor, sehingga semakin tinggi tingkat investasi yang akan dicapai.

g. Kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah

Tersedianya berbagai sarana dan prasarana awal, seperti jalan raya,

listrik dan sistem komunikasi akan mendorong para investor untuk

menanamkan modalnya di suatu daerah.

Menurut Nisa dan Zulaika (2017, 26), seorang investor akan 

mempertimbangkan beberapa faktor sebelum melakukan suatu investasi 

seperti accounting information (seluruh informasi mengenai laporan 

keuangan perusahaan), self image (informasi perusahaan mengenai 

reputasi dan posisi perusahaan dalam industri), classic (kemampuan dari 

investor dalam menentukan kriteria ekonomis), faktor eksistensi 

(mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut merupakan perusahaan 
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nasional atau internasional) dan professional recommendation 

(rekomendasi maupun saran dari beberapa orang yang telah terbiasa 

dengan masalah investasi).  

Menurut Lubis (2016; 120), pengambilan keputusan investasi akan 

sangat dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh serta pengetahuan 

investor tentang investasi. Sedangkan tiap-tiap investor memiliki tingkat 

kemampuan dan pengetahuan yang berbeda. Pengambilan keputusan 

investasi dipengaruhi oleh : 

a. Sejauh mana keputusan investasi dapat memaksimalkan kekayaan

b. Behavioral motivation, keputusan investasi berdasarkan aspek

psikologis investor. Pengambilan keputusan investasi tidak selalu

berperilaku dengan persepsi dan pemahaman atas informasi yang

diterima.

Keputusan investasi berkaitan dengan keputusan alokasi dana. 

Alokasi dana yang optimal diharapkan meningkatkan tingkat keuntungan 

sambil menjaga tingkat risiko atau menurunkan risiko sambil menjaga 

tingkat tingkat keuntungan. Idealnya investasi yang dilakukan adalah 

investasi dengan keuntungan yang tinggi dengan tingkat risiko yang 

rendah. Tetapi biasanya ada trade-off antara keduanya. Tingkat 

keuntungan yang tinggi biasanya diikuti oleh risiko yang tinggi juga 

(Hanafi, 2009; 11). 
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Menurut Prawirasasra dan Dialysa (2016; 29), keputusan untuk 

melakukan investasi di masa pensiun, sangat dipengaruhi oleh framing 

effect, yaitu efek yang ditimbulkan oleh sudut pandang individu akan 

suatu hal yang terdiri dari tiga hal, yaitu: 

a. Over confidence bias. Hal ini terjadi ketika investor merasa lebih

percaya diri daripada keadaan yang seharusnya.

b. Reliance on expert bias. Merupakan kecenderungan investor untuk

mendapatkan saran atau pendapat dari tenaga ahli sebelum melakukan

keputusan investasi.

c. Self control bias. Bias yang timbul ketika seorang investor menahan

konsumsinya sekarang untuk melakukan konsumsi yang lebih besar di

masa yang akan datang.

Esana dan Darmawan (2017; 204) mengungkapkan bahwa 

keputusan investasi berkaitan dengan proses pemilihan satu atau lebih 

alternatif investasi yang dinilai menguntungkan dari sejumlah alternatif 

investasi yang tersedia bagi perusahaan. Terdapat dua teori yang 

berkaitan dengan keputusan investasi yaitu: 

a. Signaling Theory

Teori tersebut menyatakan bahwa pengeluaran investasi memberikan

sinyal positif terhadap pertumbuhan perusahaan di masa yang akan

datang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai

perusahaan.
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b. Fisherian’s Theory

Dalam fisherian’s theory dijelaskan mengenai adanya asimetri

informasi antara investor dengan manajemen. Hal tersebut

menyebabkan investor sebagai pihak luar tidak dapat melihat perilaku

manajemen dalam membuat keputusan investasi sehingga akan

melakukan investigasi perilaku manajer melalui sisi lain.

Ada 5 proses keputusan investasi yang diungkapkan oleh Jannah 

dan Adi (2017; 141) yang berjalan terus menerus sampai tercapai 

keputusan investasi yang terbaik. Tahap-tahap keputusan tersebut 

meliputi: 

a. Penentuan tujuan berinvestasi

Tujuan investasi setiap investor berbeda, misalnya lembaga dana

pensiun yang bertujuan untuk memperoleh dana untuk membayar dana

pensiun nasabahnya dimasa depan berkemungkinan memilih investasi

pada portofolio reksadana. Sedangkan bagi lembaga penyimpan dana

seperti bank, bertujuan untuk memperoleh return yang lebih tinggi dan

akan berinvestasi pada sekuritas yang lebih mudah diperdagangkan

ataupun pada penyalur kredit yang lebih berisiko namun memberikan

harapan return tinggi.

b. Penentuan kebijakan investasi

Tahap ini merupakan tahap penentuan kebijakan untuk memenuhi

tujuan investasi yang telah ditetapkan. Dimulai dengan penentuan
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keputusan alokasi aset (asset allocation decision). Keputusan ini 

menyangkut pendistribusian dana yang dimiliki pada berbagai kelas 

aset yang tersedia (saham, obligasi, properti, dll). Batasan yang 

memengaruhi kebijakan investasi Investor juga harus diperhatikan oleh 

investor, seperti jumlah dana yang dimiliki, porsi pendistribusian dana 

tersebut, serta beban pajak dan pelaporan yang harus ditanggung. 

c. Pemilihan strategi portofolio

Strategi portofolio yang dipilih harus konsisten dengan dua tahap

sebelumnya. Dua strategi portofolio yang dapat dipilih, yaitu strategi

portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Kegiatan penggunaan

informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan secara aktif untuk

mencari kombinasi portofolio yang lebih baik disebut strategi

portofolio aktif. Strategi portofolio pasif meliputi aktivitas investasi

pada portofolio yang seiring dengan kinerja indeks. Asumsi strategi

pasif ini adalah bahwa semua informasi yang tersedia akan diserap

pasar dan direfleksikan pada harga saham. Dengan strategi aktif,

investor berusaha mengidentifikasi saham yang memiliki kemungkinan

bagus di masa mendatang.Dalam hal ini, investor mencoba mencari

winners. Sebaliknya dengan strategi pasif, investor dapat membeli

reksadana (mutual fund), Dimana fungsi pertimbangan alokasi aset dan

pemilihan sekuritas dipindahkan kepada manajer investasi dalam

reksadana tersebut.
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d. Pemilihan aset

Tahap ini bertujuan mencari kombinasi portofolio efisien, yaitu

portofolio yang menawarkan return harapan tertinggi dengan tingkat

risiko tertentu, atau sebaliknya menawarkan return harapan tertentu

dengan tingkat risiko terendah.

e. Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio

Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio adalah tahap paling akhir

dari proses keputusan investasi, namun bukanlah tahap terakhir.

Karena keputusan investasi merupakan proses keputusan yang

berkesinambungan dan terus-menerus, artinya jika tahap pengukuran

dan evaluasi kerja telah dilewati namun hasilnya kurang baik, maka

proses keputusan investasi harus dilakukan evaluasi lagi dimulai dari

tahap pertama dan seterusnya hingga dicapai keputusan investasi yang

paling optimal.

2. Literasi Keuangan

Literasi keuangan didefinisikan sebagai pemahaman dan 

pengetahuan dasar ekonomi dan konsep keuangan, serta kemampuan 

untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengelola sumber 

keuangan (Thapa dan Nepal, 2015;51). Literasi keuangan memiliki 

dimensi aplikasi tambahan yang menyatakan bahwa seorang individu 

harus memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk menggunakan 
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pengetahuan keuangannya dalam membuat keputusan keuangan (Kozina 

dan Ponikvar, 2015; 242). Abdullah dan Chong (2014;4) menjelaskan 

bahwa literasi keuangan merupakan alat untuk mengukur seberapa baik 

seorang individu dapat memahami dan menggunakan informasi keuangan 

pribadi. Literasi keuangan memungkinkan seseorang untuk memperbaiki 

keseluruhan kesejahteraannya.  

Literasi keuangan menolong seseorang untuk memperbaiki level 

pemahaman seseorang untuk menghadapi masalah keuangan yang 

memungkinkan untuk mengolah informasi keuangan lalu membuat 

keputusan yang tepat untuk keuangan pribadi. Literasi keuangan secara 

langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan seseorang (Margaretha dan 

Sari, 2015;134).  

Lestari (2015; 17) menjelaskan bahwa berdasarkan strategi nasional 

literasi keuangan Indonesia, literasi keuangan masyarkat diklasifikasi 

dalam 4 tingkatan, yaitu: 

a. Well Literate

Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan

serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko ,

hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki

keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
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b. Sufficient Literate

Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan

serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko,

hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

c. Less Literate

Hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk

dan jasa keuangan

d. Not Literate

Tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa

keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki

keterampilan dalam menggunaan produk dan jasa keuangan.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi literasi keuangan, 

seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, distribusi 

pendapatan, tingkat kemiskinan masyarakat, tingkat pendidikan 

masyarakat, komposisi penduduk yang berusia produktif, dan 

pemanfaatan teknologi informasi (Ulfatun, Udhma dan Dewi, 2016;5). 

Menurut Rizkiana dan Kartini (2017;86), terdapat beberapa indikator 

untuk mengetahui tingkat Financial Literacy individu yaitu pengetahuan 

umum keuangan, tabungan dan pinjaman, asuransi, dan investasi. 

Penelitian dari Ulfatun, Udhma, dan Dewi (2016;7) juga memaparkan 

bahwa tingkat literasi individu bisa diukur dengan beberapa indikator 

seperti pengetahuan umum keuangan pribadi, tabungan dan pinjaman, 
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asuransi, dan investasi. Menurut Romadoni (2015; 28), ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan yaitu penganggaran, 

investasi, tabungan, dan pinjaman. Berbeda dengan penelitian dari 

Amaliyah dan Witiastuti (2015; 252) mengungkapkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi tingkat literasi terdiri dari gender, tingkat pendidikan, dan 

tingkat pendapatan. Penelitian Khumairo dan Susanti (2016; 4) 

menunjukan bahwa tingkat literasi keuangan individu dapat diproksikan 

dengan jenis kelamin, tempat tinggal, kepemilikan rekening tabungan, dan 

pengalaman bekerja.  

Berdasarkan penelitian dari Putri dan Rahyuda (2017; 3422) 

mengungkapkan bahwa ada beberapa indikator untuk mengukur tingkat 

literasi individu yaitu pengetahuan dasar mengenai keuangan pribadi, 

pengetahuan manajemen uang, pengetahuan manajemen kredit dan utang, 

pengetahuan tabungan dan investasi, pengetahuan manajemen risiko 

keuangan kemampuan memperhitungkan keamanan dan risiko, 

kemampuan memprediksi komponen faktor risiko, kemampuan 

meramalkan pendapatan investasi, pemahaman pertumbuhan investasi, 

dan kemampuan menganalisa tingkat likuiditas. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi Financial Literacy yaitu gender, etnis, pendidikan, 

kemampuan kognitif, latar belakang keluarga, kekayaan dan preferensi 

waktu (Wijayangka, Moeliono dan Sinta, 2016;123). 
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3. Perilaku Keuangan

Keuangan keperilakuan merupakan suatu ilmu yang mempelajari 

bagaimana manusia menyingkapi dan bereaksi atas informasi yang ada 

kemudian digunakan untuk mengambil keputusan yang dapat 

mengoptimalkan tingkat pengembalian keputusan investasi dengan 

memperhatikan risiko yang melekat di dalamnya (unsur sikap dan 

tindakan manusia merupakan faktor penentu dalam berinvestasi). Untuk 

memahami isu-isu yang berkaitan dengan perilaku keuangan setiap 

individu, maka seseorang harus mengelola keuangan pribadinya dalam 

satu cara atau berbeda cara (Aminatuzzahra, 2014;71). Perilaku keuangan 

merupakan perilaku yang ditunjukkan terhadap uang (bagaimana uang itu 

digunakan, ditabung, atau diinvestasikan) dan uang memainkan peranan 

dalam kehidupan seseorang (Mendari, 2015; 244).  

Perilaku keuangan sangat berperan dalam pengambilan keputusan 

investasi. Pengambilan keputusan investasi akan sangat dipengaruhi oleh 

informasi yang diperoleh serta pengetahuan investor tentang investasi. 

Sedangkan tiap-tiap investor memiliki tingkat kemampuan dan 

pengetahuan yang berbeda. Pengambilan keputusan investasi dipengaruhi 

oleh sejauh mana keputusan investasi dapat memaksimalkan kekayaan dan 

behavioral motivation, keputusan investasi berdasarkan aspek psikologis 

investor (Lubis dan Zulam, 2016; 120) 

Analisis Literasi Keuangan... Dwinita Tanisia Murbarani, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019



Menurut Lubis (2016; 123), bias kognitif adalah sebuah proses 

berfikir yang tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional 

dan tidak dilengkapi oleh alasan-alasan yang kuat. Bias kognitif dapat 

disebabkan oleh banyak variabel perilaku yang menjadi penentu. Variabel-

variabel perilaku keuangan berperan dalam menimbulkan bias kognitif 

dikelompok menjadi 3 yaitu: 

a. Perilaku penyederhanaan proses pembuatan keputusan (Heuristic)

Heuristic adalah suatu proses pengambilan keputusan yang

menggunakan informasi terbatas, lebih banyak mengandalkan

pengalaman ditambah intuisi secukupnya. Menurut teori keuangan

knvensional seharusnya semua keputusan didasarkan pada

pertimbangan yang matang atas berbagai informasi, baik yang saat itu

sudah tersedia maupun tersembunyi. Dalam membuat keputusan,

seharusnya disertai dengan pertimbangan dan asumsi logis dan

pendekatan yang kuantitatif menggunakan rumus-rumus yang tersedia

serta memerlukan data yang lengkap untuk dianalisis dan dijadikan

dasar keputsan yang dibuat. Namun dalam kenyataannya, orang sering

menggunakan data, upaya, maupun analisis terbatas agar dapat

menghasilkan keputusan secepatnya. Perilaku penyederhanaan

Heuristic dilengkapi dengan kecenderungan menggunakan informasi

yang tersedia saja. Ada keengganan, terutama karena keterbatasan

waktu untuk mencari data atau informasi tambahan demi memperkuat
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analisis. Seringkali data yang tersedia dipandang mencukupi dan dapat 

dipakai seperti yang pernah dilakukan sebelumnya.  

b. Bias reaksi terhadap informasi

Informasi adalah suatu objek yang dikirimkan oleh satu pihak dan

diterima oleh pihak lain. Kualitas informasi akan menjadi penentu

reaksi yang diberikan oleh penerimanya. Bisa saja penerima tidak

memebrikan reaksi apapun terhadap sebuah informasi kalau kualitas

informasi itu dinilainya rendah. Semakin baik infrastruktur

komunikasi dan teknologi informasi, bukan tidak mungkin menambah

kemudahan orang untuk memberikan reaksi yang berlebihan terhadap

informasi yang sebenarnya tidak terlalu relevan baginya. Perilaku

anchoring and adjustment adalah salah satu cara untuk melakukan

penilaian dalam ketidakpastian dengan berpegang erat pada informasi

tertentu yang dimiliki dan melakukan penyesuaian. Akibatnya perilaku

ini juga berpotensi menimbulkan bias atau kesalahan karena ada

kecenderungan untuk percaya berlebihan terhadap informasi jangkar

dan tidak peduli terhadap informasi lain.

c. Bias pemahaman informasi dan penyesuaian diri

Dalam kondisi tertentu kadang-kadang seseorang mengidap optimisme

dan rasa percaya diri yang berlebihan sehingga keputusan yang

dibuatnya cenderung berlebihan pula dari yang seharusnya. Ketika

mendengar suatu informasi maka akan merasa sangat optimis dan

Analisis Literasi Keuangan... Dwinita Tanisia Murbarani, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019



sangat yakin bahwa dapat memanfaatkan informasi itu untuk 

memperoleh keuntungan serta mampu untuk membuat keputusan 

terbaik meskipun sebenarnya memerlukan pertimbangan yang lebih 

banyak lagi. Dalam konsep mental accounting diasumsikan bahwa 

manusia membagi uangnya ke dalam kelompok-kelompok tertentu 

berdasarkan tujuan pemanfaatan uang tersebut. Misalnya untuk 

cadangan pension, membiayai kuliah anak di perguruan tinggi dan 

untuk menikmati kemewahan tertentu di hari tua.  

Aminatuzzahra (2014;75) mengungkapkan bahwa penggunaan 

konsep manusia ekonomi (homo economicus) rasional terdapat dua alasan 

utama:  

a. Homo economicus membuat analisis ekonomi yang relatif sederhana.

Dan kebanyakan orang mungkin mempertanyakan bagaimana model

yang sederhana dapat berguna sederhana.

b. Homo economicus memungkinkan ekonom untuk mengukur temuan

mereka, membuat pekerjaan mereka lebih elegan dan lebih mudah

untuk dicerna. Jika manusia yang sangat rasional memiliki informasi

yang sempurna dan keuntungan pribadi yang sempurna, maka perilaku

mereka dapat diukur.

Terdapat tiga aspek yang mempengaruhi financial behavior 

seseorang menurut Suryanto (2017; 14) yaitu psikologi, sosiologi, dan 

keuangan. Suryanto (2017; 15) juga mengungkapkan bahwa setiap 
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individu memiliki karakteristik dan kecenderungan perilaku keuangan 

yang berbeda-beda sebagai akibat dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

individu tersebut baik dari internal maupun eksternal individu tersebut. 

Pengaruh psikologis seperti sifat dan karakter merupakan faktor terkuat 

yang mempengaruhi perilaku keuangan seseorang. Selain itu terdapat 

banyak sekali faktor eksternal yang mungkin saja mempengaruhi perilaku 

keuangan seseorang antara lain pengetahuan keuangan (financial 

knowledge), sikap keuangan (financial attitude), tingkat pedapatan, dan 

lain sebagainya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku 

keuangan individu menurut Herdjiono dan Damanik (2016;238) adalah 

lingkungan, pergaulan dan cara bersosialiasi, kontrol dari orang tua, faktor 

kebiasaan, locus of control, perilaku impulsif,kepuasan hidup, stress, 

materialism. 

Menurut Prawirasasra dan Dialysa (2016; 31) menjelaskan bahwa 

terdapat beberapa teori perilaku keuangan yang mendasari keputusan 

investor dalam melakukan investasi di masa pensiun adalah: 

a. Lack of Firm Preferences

b. Framing Effects

c. Inertia and Procrastination

d. The Conundrum of Employer Stock

e. Reliance on Past Performance

f. Prospect Theory
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g. Overconfidence

h. Loss Aversion and The Disposition Effect

i. Narrow Framing

Ada dua psikolog bernama Daniel Kahneman dan Amos Tversky, 

mereka memperkenalkan konsep dari teori prospek (Prospect Theory) 

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 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 
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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). 

4. Sosiodemografi

Menurut Aminatuzzahra (2014;71), Sosial demografi merupakan 

ilmu yang mempelajari penduduk (suatu wilayah) terutama mengenai 

jumlah, struktur (komposisi penduduk) dan perkembangannya 

(perubahannya) dari waktu ke waktu. Variabel demografi termasuk status 

pekerjaan, status perkawinan, pendapatan, jenis pekerjaan, usia, jenis 

kelamin, pengalaman pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Sosiodemografi 

merupakan gabungan dari kata sosial dan demografi. Sosial adalah salah 

satu komponen variabel non demografi, sedangkan demografi adalah suatu 

ilmu yang mempelajari penduduk di suatu wilayah terutama mengenai 

jumlah, struktur, dan proses perubahannya.  

Sosiodemografi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan 

penduduk di suatu wilayah (Harli, Linawati, dan Memarista, 2015;59). 

Semakin baik sosial demografi semakin baik perilaku investasi keuangan 

individu. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat sosial demografi dapat 

mendorong seseorang untuk berinvestasi khususnya status perkawinan dan 

tingkat pendidikan yang nilai indeksnya masuk pada kategori interpretasi 

tinggi (Setiawan, Wahyudi, dan Mawardi, 2016;11). 
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Pada penelitian Nuraeni, Syafitri, dan Wijaya (2017;5), faktor 

demografi yang digunakan adalah tingkat pendidikan. Sedangkan pada 

penelitian Putri dan Rahyuda (2017;3418) menggunakan faktor 

sosiodemografi berupa jenis kelamin dan pendapatan. Sedangkan menurut 

penelitian dari Tsalitsa dan Rachmansyah (2016;3), menggunakan Usia, 

Pendapatan, Pekerjaan dan Pendidikan sebagai faktor sosiodemografi nya. 

Berbeda dengan penelitian dari Setiawan, Wahyudi, dan Mawardi, 

(2016;7) dimana menggunakan kelompok usia, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, status perkawinan, tingkat pendapatan, dan penghasilan dalam 

keluarga sebagai faktor sosiodemografi nya. Rachellika dan Malelak 

(2015; 56) menyatakan bahwa faktor sosiodemografi terdiri dari tingkat 

pendidikan, status pernikahan, jumlah tanggungan dan pendapatan. 

Semakin tinggi usia perilakunya semakin baik itu disebabkan semakin 

bertambah usianya maka semakin bijak cara pengelolaanya dan semakin 

tinggi tingkat pendidikan maka semakin bisa mengelola keuangan 

keluarga dikarenakan ketika tingkat pendidikanya tinggi maka banyak 

informasi dan perkembangan yang didapatkan (Husni, 2017; 9).  

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan 

perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hakhaknya sebagai 

manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, 

hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan 

nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Laki-laki 
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dan perempuan memiliki kesamaan kesempatan dalam akses mendapatkan 

pengetahuan keuangan secara umum, tabungan dan pinjaman, asuransi, 

dan investasi sehingga tidak menimbulkan perbedaan tingkat financial 

literacy (Rizkiana dan Kartini, 2017; 93).  

Menurut Romadoni (2015; 24), seseorang yang memiliki status 

sosial lebih tinggi cenderung memiliki wawasan yang lebih luas, lebih 

mampu mendapatkan pendapatan yang lebih besar, dan lebih mampu 

untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dibandingkan dengan 

seseorang yang berstatus sosial ekonomi rendah. Sehingga antar kelompok 

status sosial ekonomi memiliki intensitas pendidikan ekonomi dalam 

lingkungan keluarga yang berbeda. artinya semakin tinggi tingkat status 

sosial ekonomi, semakin tinggi intensitas pendidikan ekonomi dalam 

lingkungan keluarga dan berpengaruh meningkatkan tingkat literasi 

finansial anak baik secara kognitif maupun sikap. 

Teori pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Simon 

(1960) bahwa pengambilan keputusan berlangsung melalui empat tahapan 

yaitu intelligence, design, choice, dan implementasi. Intelligence adalah 

proses pengumpulan informasi yang bertujuan mengidentifikasi 

permasalahan. Design adalah tahap perancangan solusi terhadap masalah. 

Biasanya pada tahap ini dikaji berbagai macam alternatif pemecahan 

masalah. Choice adalah tahap mengkaji kelebihan dan kekurangan dari 

berbagai macam alternatif yang ada dan memilih yang terbaik. 
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Implementation adalah tahap pengambilan keputusan dan 

melaksanakannya (Fahmi, 2016; 2).  
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil Penelitian terdahulu melalui analisis jalur 

No Jurnal Judul Variabel Hasil 
1 Ni Made Dwiyana Rasuma 

Putri dan Henny Rahyuda 
Tahun 2017 
E-Jurnal Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Udayana 
6.9 (2017) 
ISSN : 2337-3067 

Pengaruh Tingkat 
Financial Literacy dan 
Faktor Sosiodemografi 
terhadap Perilaku 
Keputusan Investasi 
Individu 

X1 : Financial Literacy 
X2 : Sosiodemografi 
Y   : Perilaku keputusan 
investasi individu  

1. Financial Literacy
berpengaruh signifikan
positif terhadap
perilaku kputusan
investasi Individu,

2. Jenis klamin
berpengaruh signifikan
terhadap perilaku
keputusan investasi
individu, dan
Pendapatan tidak
berpengaruh signifikan
terhadap perilaku
keputusan investasi.

2 Baiq Fitri Arianti 
Januari 2018 
Economics and Accounting 
Journal Vol 1 No 1 
ISSN 2614-8455 

The Influence of 
Financial Literacy, 
Financial Behavior, and 
Income on Investment 
Decision 

X1 : Financial Literacy 
X2 : Financial Behavior 
X3 : Income 
Y   : Investment Decision 

1. Literasi keuangan
tidak berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap keutusan
investasi

2. Perilaku keuangan
berpengaruh terhadap
keputusan investasi

3. Pendapatan
berpengaruh positif
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dan signifikan 
terhadap keputusan 
investasi. 

3 Aminatuzzahra’ 
Des. 2014 
Jurnal Bisnis STRATEGI 
Vol. 23 No. 2  
ISSN 1410-1246 

Persepsi Pengaruh 
Pengetahuan Keuangan, 
Sikap Keuangan, Sosial 
Demografi Terhadap 
Perilaku Keuangan 
Dalam Pengambilan 
Keputusan Investasi 
Individu (Studi Kasus 
Pada Mahasiswa 
Magister Manajemen 
Universitas Diponegoro) 

X1 : Pengetahuan Keuangan 
X2 : Sikap Keuangan 
X3 : Sosial Demografi 
Y   : Perilaku Keuangan 
dalam Pengambilan 
Keputusan Investasi Individu 

1. Terdapat pengaruh
signifikan positif
antara variabel
pengetahuan keuangan
terhadap pengambilan
keputusan investasi.

2. Terdapat pengaruh
signifikan positif
antara variabel sikap
keuangan terhadap
pengambilan
keputusan investasi.

3. Terdapat pengaruh
signifikan positif
antara variabel social
demografi terhadap
pengambilan
keputusan investasi.

4 I Putu Santika Putra, 
Herliana Ananingtiyas, Dea 
Rachmalita Sari, Aninda 
Sandra Dewi, Mellyza Silvy 
Tahun 2015 
Journal Of Business And 
Banking Volume 5 Number 
2 

Pengaruh tingkat literasi 
keuangan, experienced 
regret, dan risk tolerance 
pada pemilihan jenis 
investasi 

X1 : Literasi Keuangan 
X2 : experienced regret 
X3 : risk tolerance 
Y  : Pemilihan jenis investasi 

1. Experienced regret
berpengaruh positif
signifikan dalam
pengambilan
keputusan investasi.

2. Variabel literasi
keuangan berpengaruh
positif tidak signifikan
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ISSN 2088-7841 dalam pengambilan 
keputusan investasi. 

3. Risk tolerance
berpengaruh positif
tidak signifikan dalam
pengambilan
keputusan investasi.

5 Ummy Kalsum, Buyung 
Sarita, Edi Cahyono, dan 
Andi Basro Wawo 
Tahun 2018 
International Journal of 
Scientific & Engineering 
Research 
ISSN 2229-5518 

Effect of Dinancial 
Literacy and Investment 
Experience on Access to 
Finance and Investment 
Decisions in Small 
Enterprises in Southeast 
Sulawesi 

X1: Financial Literacy 
X2: Investment Experience 
X3: Access to Finance 
Y  : Investment Decision 

1. Literasi keuangan
berpengaruh terhadap
Akses Keuangan

2. Literasi Keuangan
berpengaruh terhadap
keputusan investasi

3. Pengalaman keuangan
berpengaruh terhadap
akses keuangan

4. Pengalaman keuangan
berpengaruh terhadap
keputusan investasi

5. Akses keuangan
berpengaruh terhadap
keputusan investasi

6 Murviana Koto dan Delyana 
Rahmawany Pulungan 

The Financial Literacy of 
Students and Investment 
Decision in the Indonesia 
Stock Exchange 

X1 : Financial Literacy 
Y   : Investment Decision 

1. Literasi Keuangan
berpengaruh terhadap
Keputusan investasi

7 Eru Setiawan, Sugeng 
Wahyudi, dan Wisnu 
Mawardhi 

Pengaruh Sosial 
Demografi, Pengetahuan 
Keuangan, dan Sikap 

X1 : Sosial Demografi 
X2 : Pengetahuan Keuangan 
X3 : Sikap Keuangan 

1. Sosial demografi
berpengaruh positif
terhadap perilaku
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Oktober 2016 
eprints.undip.ac.id/50508/ 
 

Keuangan Terhadap 
Perilaku Investasi 
Keuangan Individu (Studi 
Kasus Pada Karyawan 
Swasta di Kabupaten 
Kudus) 

Y   :Perilaku Investasi 
      Keuangan Individu 

investasi keuangan 
individu 

2. Pengetahuan keuangan 
berpengaruh terhadap 
perilaku investasi 
keuangan individu 

3. Sikap keuangan 
berpengaruh terhadap 
perilaku investasi 
keuangan individu 

8 Mustabsar Awais, M. Fahad 
Laber, Nilofer Rasheed, dan 
Aisha Khursheed 
Tahun 2016 
International Journal of 
Economics and Financial 
Issues, 2016, 6(1), 
ISSN 2146-4138 

Impact of Financial 
Literacy and Investment 
Experience on Risk 
Tolerance and Investment 
Decisions: Empirical 
Evidence from Pakistan 

X1 : Financial Literacy 
X2 : Investment Experience 
Z   : Risk Tolerance 
Y   : Investment Decision 

1. Literasi keuangan 
berhubungan positif 
dengan keputusan 
investasi karena risk 
tolerance 

2. Pengalaman investasi 
berhubungan positif 
dengan keputusan 
investasi yang 
dimediasi oleh risk 
tolerance 

9 Laela Susdiani 
Tahun 2017 
Jurnal Pembangunan Nagari 
Volume 2 Nomor 1 

Pengaruh Financial 
Literacy dan Financial 
Experience Terhadap 
Perilaku Perencanaan 
Investasi PNS di Kota 
Padang 

X1 : Financial Literacy 
X2 : Financial Experience 
Y   : Perilaku Perencanaan   
        Investasi 

1. Pengetahuan keuangan 
tidak memiliki 
pengaruh terhadap 
perilaku perencanaan 
investasi 

2. Pengalaman keuangan 
memiliki pengaruh 
yang positif dan 
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signifikan terhadap 
perilaku perencanaan 
investasi  

10 Sofi Ariani, Putri Asiza 
Agustien Aulia Rahmah, 
Yurisha Ramadhani Putri, 
Maulidatur Rohmah, Antika 
Budiningrum dan Lutfi 
Tahun 2016 
Journal of Business and 
Banking Volume 5 No 2 
ISSN 2088-7841 

Pengaruh literasi 
keuangan, locus of 
control, dan etnis 
terhadap pengambilan 
keputusan investasi 

X1 : Literasi keuangan 
X2 : locus of control  
X3 : Etnis 
Y   : Pengambilan keputusan 
        Investasi 

1. Literasi keuangan
tidak berpengaruh
signifikan terhadap
keputusan investasi

2. Locus of control
berpengaruh signifikan
terhadap keputusan
investasi.

3. Etnis tidak
berpengaruh signifikan
terhadap keputusan
investasi

11 Resti Desi Marwati 
Tahun 2018 
Jurnal Pendidikan Ekonomi 
Vol 7 No 5 
ISSN 2549-5771 

Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi Perilaku 
Menabung Mahasiswa S1 
Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri 
Yogyakarta 

X1 : Literasi keuangan 
X2 : Pengendalian diri 
X3 : Sosialisasi orangtua 
X4 : Teman sebaya 
X5 : Motif menabung 
X6 : Pendapatan 
Y   : Perilaku menabung 

1. Literasi keuangan
berpengaruh positif
signifikan terhadap
perilaku menabung

2. Pengendalian diri
berpengaruh positif
signifikan terhadap
perilaku menabung

3. Sosialisasi orangtua
berpengaruh positif
signifikan terhadap
perilaku menabung

4. Teman sebaya
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berpengaruh positif 
tidak signifikan 
terhadap perilaku 
menabung 

5. Motif menabung
berpengaruh positif
signifikan terhadap
perilaku menabung

6. Pendapatan
berpengaruh positif
signifikan terhadap
perilaku menabung

7. Literasi keuangan,
pengendalian sosial,
sosialisasi orangtua,
teman sebaya, motif
menabung dan
pendapatan secara
bersama-sama
berpengaruh signifikan
terhadap perilaku
menabung

12 Rafinza Widiar Pradhana 
Tahun 2018 
Jurnal Ilmu Manajemen 
Volume 6 Nomor 3 

Pengaruh Financial 
Literacy, Cognitive Bias, 
dan Emotional Bias 
Terhadap Keputusan 
Investasi (Studi Pada 
Investor Galeri Investasi 
Universitas Negeri 

X1 : Financial Literacy 
X2 : Overconfidence 
X3 : Cognitive dissonance 
X4 : Illusion of control 
X5 : Loss aversion bias 
X6 : Regret aversion bias 
X7 : Status quo bias 

1. Financial Literacy
tidak mempengaruhi
keputusan investasi

2. Overconfidence
berpengaruh positif
terhadap keputusan
investasi
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Surabaya) Y   : Keputusan investasi 3. Cognitive dissonance
tidak berpengaruh
terhadap keputusan
investasi

4. Illusion of control
berpengaruh positif
terhadap keputusan
investasi

5. Loss aversion bias
tidak berpengaruh
terhadap keputusan
investasi

6. Regret aversion bias
berpengaruh positif
terhadap keputusan
investasi

7. Status quo bias
berpengaruh positif
terhadap keputusan
investasi

13 Hani Sirine, Dwi Setiyani 
Utami 
Tahun 2016 
Volume XIX No 1 
ISSN 1979-6471 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi perilaku 
menabung di kalangan 
mahasiswa 

X1 : Literasi keuangan 
X2 : Sosialisasi orangtua 
X3 : Pengaruh rekan-rekan 
X4 : Kontrol diri 
Y   : Perilaku menabung 

1. Literasi keuangan,
sosialisasi orangtua,
kontrol diri
berpengaruh secara
positif signifikan
terhadap perilaku
menabung

2. Pengaruh rekan-rekan
tidak berpengaruh
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secara signifikan 
terhadap perilaku 
menabung 

14 Hisyam Lathif dan Nadia 
Asandimitra 
Tahun 2018 
Jurnal Ilmu Manajemen 
Volume 7 Nomor 1 
ISSN 2549-192 

Pengaruh Demografi dan 
Literasi Keuangan 
Terhadap Perilaku 
Menabung Masyarakat di 
Kabupaten Sidoarjo 

X1 : gender 
X2 : usia 
X3 : Pendidikan 
X4 : Jumlah tanggungan 
X5 : Pendapatan 
X6 : Status Pernikahan 
X7 : Literasi keuangan 
Y   : Perilaku Menabung 

1. Gender, usia,
pendidikan, jumlah
tanggungan,
pendapatan dan status
pernikahan tidak
berpengaruh terhadap
perilaku menabung

2. Literasi keuangan
berpengaruh terhadap
perilaku menabung

15 Dina Shofa Ulfi dkk 
Tahun 2017 
Jurnal Tata Arta Vol. 3 No 3 
ISSN 2503-4693 

Hubungan Literasi 
Keuangan dan Perilaku 
Teman Sebaya dengan 
Kebiasaan Menabung 

X1 : Literasi Keuangan 
X2 : Perilaku Teman Sebaya 
Y  : Kebiasaan Menabung 

Literasi keuangan dan teman 
sebaya berpengaruh terhadap 
kebiasaan menabung 
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C. Kerangka Pemikiran 

1. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Keputusan Investasi

Individu

Literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan, 

dengan tujuan mencapai kesejahteraan (Romadoni, 2015: 23). 

Pengetahuan tentang keuangan sangat penting bagi seorang individu, agar 

mereka tidak salah paham dalam membuat keputusan keuangan mereka. 

Pengetahuan keuangan masyarakat dapat dilihat dari seberapa besar 

tingkat literasi keuangan yang dimilikinya (Tsalitsa dan Rachmansyah, 

2016: 2). Margaretha dan Pambudi (2015;76) menjelaskan bahwa istilah 

literasi keuangan adalah kemampuan seorang individu untuk mengambil 

keputusan dalam hal pengaturan keuangan pribadinya. 

Hasil penelitian Putri dan Rahyuda (2017;3428) mengatakan bahwa 

Financial literacy berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku 

keputusan investasi individu. Artinya, semakin tinggi tingkat financial 

literacy, maka semakin baik perilaku keputusan investasi individu. 

Sedangkan penelitian menurut Nuraini, Syafitri, dan Wijaya, (2016;10) 

menyatakan bahwa secara parsial literasi keuangan mempengaruhi 

keputusan investasi dipasar modal secara signifikan. Selain itu, Nuraini, 

Syafitri dan Wijaya menyebutkan bahwa Secara bersama-sama (simultan) 

pengetahuan keuangan pribadi, simpanan dan pinjaman, asuransi, serta 

investasi yang merupakan aspek dari literasi keuangan memberikan 
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pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi di pasar modal pada 

karyawan PT. Semen Baturaja. Menurut Arianti (2018; 6), literasi 

keuangan berpengaruh tidak positif dan signifikan terhadap perilaku 

investasi. Welly, Kardinal dan Juwita, (2015; 15), aspek-aspek dari literasi 

keuangan diantaranya pengetahuan umum keuangan pribadi, simpanan 

dan pinjaman, asuransi, dan investasi secara simultan (keseluruhan) 

memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Hasil 

penelitian Putra, dkk (2015;280) menunjukan bahwa literasi keuangan 

berpengaruh positif tidak signifikan dalam pengambilan keputusan 

investasi. Aminatuzzahra (2014;88) mengungkapkan ada pengaruh 

signifikan positif antara variabel pengetahuan keuangan terhadap 

pengambilan keputusan investasi. Berdasarkan penelitian Setiawan, 

Wahyudi dan Mawardhi (2016;15); Pritazahra dan Sriwidodo (2015;34), 

pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap perilaku perencanaan 

investasi. Menurut Susdiani (2017;70); Ariani, dkk (2016) pengetahuan 

keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku perencanaan 

investasi. Sedangkan menurut Pradhana (2018), Financial Literacy tidak 

mempengaruhi keputusan investasi. Penelitian Marwati (2018;484) 

menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif signifikan 

terhadap perilaku menabung. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa literasi 

keuangan berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi individu.  
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2. Pengaruh Perilaku Keuangan terhadap Perilaku Keputusan Investasi

Individu

Behavior finance adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan 

aplikasi keuangan. Seseorang yang ingin mempelajari perilaku keuangan 

harus memiliki pengertian mengenai aspek psikologi, sosiologi, dan 

keuangan (Budiono dan Wibisono, 2015: 3). Menurut Rizkiana dan 

Kartini (2017; 80), behavioral finance merupakan ilmu yang memperlajari 

bagaimana manusia mengambil tindakan pada proses pengambilan 

keputusan dalam berinvestasi sebagai respons dari informasi yang 

diperolehnya. 

Hasil Penelitian Rizkiana dan Kartini (2017; 95) dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan financial behavior berdasarkan tingkat 

financial literacy mahasiswa. Pengetahuan yang tinggi mengenai financial 

literacy tidak secara otomatis diikuti dengan pengambilan keputusan 

keuangan yang baik. Dalam penelitian Setiawan,Wahyudi dan Mawardi, 

(2016; 14) disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara 

variabel sikap keuangan terhadap perilaku investasi keuangan individu. 

Penelitian Aminatuzzahra’ (2014; 88), terdapat pengaruh signifikan positif 

antara variabel sikap keuangan terhadap pengambilan keputusan investasi. 

Menurut Arianti (2018), perilaku keuangan berpengaruh terhadap 

keputusan investasi.  
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3. Pengaruh Sosiodemografi  terhadap Perilaku Keputusan Investasi

Individu

Sosiodemografi merupakan gabungan dari kata sosial dan 

demografi. Sosial adalah salah satu komponen variabel non demografi, 

sedangkan demografi adalah suatu ilmu yang mempelajari penduduk di 

suatu wilayah terutama mengenai jumlah, struktur, dan proses 

perubahannya. Sosiodemografi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan 

penduduk di suatu wilayah (Harli, Linawati, dan Memarista, (2015;59). 

Penelitian Aminatuzzahra (2014; 89) mengatakan bahwa keadaaan 

sosial demografi seseorang (umur, tingkat pengalaman kerja, status 

pekerjaan, hubungan keluarga, jaminan pensiun) berpengaruh positif 

terhadap perilaku keuangan yang positif sehingga memperoleh 

kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara variabel 

social demografi terhadap pengambilan keputusan investasi. Hal ini sesuai 

dengan teori prespektif perilaku keuangan dalam pengambilan keputusan 

yang adaptif bahwa sifat keputusan dan lingkungan dimana itu membuat 

pengaruh jenis proses yang digunakan. Semakin positif keadaan sosial 

demografi seseorang akan berpengaruh terhadap jenis proses pengambilan 

keputusan investasi yang digunakan kearah yang positif.  

Menurut penelitian Setiawan, Wahyudi, dan Mawardi (2016;14); 

Aminatuzzahra’ (2014; 88), terdapat pengaruh signifikan positif antara 

variabel sosial demografi terhadap perilaku investasi keuangan individu. 
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Putri dan Rahyuda (2017; 3426) dalam mengukur sosiodemografi 

sesorang adalah melalui jenis kelamin dan pendapatan. Hasil penelitian 

Putri dan Rahyuda (2017; 3428) menunjukan bahwa jenis kelamin 

berpengaruh signifikan terhadap perilaku keputusan investasi individu 

sedangkan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku 

keputusan investasi. Hasil penelitian Arianti (2018;7) menunjukan bahwa 

pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi. 

Marwati (2018;485) mengungkapkan bahwa pendapatan berpengaruh 

positif signifikan terhadap perilaku menabung.  
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D. Hipotesis 

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa hipotesis yang 

signifikan terhadap perilaku keputusan investasi individu 

H1: Literasi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku   

keputusan investasi individu 

H2: Perilaku Keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku 

         keputusan investasi individu 

H3: Sosiodemografi berpengaruh signifikan terhadap perilaku keputusan 

investasi individu 
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