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 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dewasa ini setiap individu tidak dapat terlepas dari aktivitas ekonomi. 

Aktivitas – aktivitas ekonomi tersebut harus di lakukan agar dapat menyongkong 

kebutuhan hidup. Kebutuhan ini berupa kebutuhan barang maupun jasa yang akan 

bermunculan ketika manusia ingin tetap bertahan hidup dan menyesuaikan dirinya. 

Setiap kebutuhan individu semakin beragam dimana hal ini di dukung dari adanya 

perkembangan teknologi yang dapat memunculkan hal – hal baru, oleh karena itu 

setiap individu harus memiliki persiapan keuangan untuk di masa depan guna 

memenuhi kebutuhannya. Untuk hal itu setiap individu harus memiliki pengetahuan 

dan juga keahlian dalam mengelola keuagan yang efektif dan efisien.  

 Investasi merupakan kegiatan yang cocok untuk melakukan persiapan 

keuangan di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan investasi adalah suatu hal 

penting bagi individu dalam mengatur keuangannya, serta uang tersebut tidak 

dihabiskan secara terus menerus. Investasi dapat di lakukan di pasar modal, terdapat 

beberapa instrumen investasi pasar modal yang cukup kita kenal yaitu deposito, 

emas, properti, saham, dan juga peer to peer lending.  

 Dengan adanya kemanjuan teknologi yang sangat pesat melahirkan 

berbagai macam inovasi, salah satunya pada kegiatan investasi dimana saat ini 

calon investor dapat melakukan investasi dengan secara online yang pastinya akan 

lebih mudah, dapat diakses kapan saja dan dimana saja, kegiatan investasi secara 

online ini menggunakan berbagai macam aplikasi. 

 Investasi di Indonesia sendiri belakangan ini mengalami kenaikan yang 

sangat signifikan hal ini dapat dilihat pada grafik pertumbuhan SID  jumlah investor 

pasar modal yang dirilis oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).  
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Gambar 1. 1  

Jumlah Investor Pasar Modal 

Sumber : Kustodian Sentral Efek Indonesia 2021 

 Berdasarkan grafik diatas jumlah investor dalam pasar modal pada tahun 

2019 hingga 2021 selalu mengalami kenaikan pada tahun 2019 jumlah investor 

sebanyak 2.848.354 juta naik sebesar 56,21% menjadi 3.880.753 juta, kemudian 

jumlah investor terus mengalami kenaikan lagi hingga pada tahun 2021 angka 

kenaikan mencapai 92,99% dimana jumlah investor tersebut mencapai 7.489.337 

juta, hingga pada tahun 2022 pun kenaikan jumlah investor masih terus meningkat, 

terlihat pada awal tahun 2022 tepatnya bulan maret 2022 jumlah investor sudah 

mencapai 8.397.538. tidak sampai disitu saja di akhir tahun 2022 peningkatan 

investor masih akan tetap terus terjadi.  

 Survei yang telah dilakukan oleh DailySocial bersama Populix pada tahun 

2020 menghasilkan bahwa berdasarkan jenis investasi yang sering dipilih yaitu 

Reksa dana sebesar 67% dan Emas 62,7% disusul dengan saham sebesar 44,5%, 

P2P lending 16,3% serta obligasi 11,5%.  

 Sedangkan dalam penilaian awareness masyarakat Indonesia terhadap 

aplikasi investasi yaitu dimulai dari aplikasi investasi emas dimana aplikasi 

Tokopedia Emas (43,5%), Pegadadaian (14,5%), BukaEmas pada aplikasi 

Bukalapak (12.2%) serta Bareksa dan Tamasia (5,3%). Sementara aplikasi untuk 

investasi Reksa dana, Bibit sebesar 32,9%, Ajaib (26,4%), Tokopedia 19,3%, 
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BukaReksa (11,4%) dan Xdana (3,6%). Untuk aplikasi investasi P2P Lending yaitu 

KoinWorks (44,1%), Akseleran (14,7), Amartha dan Asetku (11,8%). Untuk 

aplikasi investasi saham terbatas responden memilih Stockbit (30,1%) dan MOST 

Mobile Mandiri (22,6%). Sedangkan untuk aplikasi investasi property yang 

mendapat pilihan tertinggi yaitu PropertiLord (40,9) dan LandX (27,3%), untuk 

jenis investasi obligasi yang menjadi pilihan aplikasi mitra bank (54,2%) dan 

aplikasi mitra fintech (45,8%).  

 Menurut Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada berita pers 

penutupan tahun 2021, Pertumbuhan investor pada 2021 ini di dominasi oleh 

kalangan Milenial (kelahiran 1981 – 1996) dan Gen Z (kelahiran 1997-2012). 

Dengan adanya lonjakan investor pada tahun 2021 masih belum sebanding dengan 

pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia. Direktorat Jenderal Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mencatat 273,87 juta jiwa oleh karenanya jika 

dihitung hanya sebesar 0,30% penduduk Indonesia yang melakukan perencanaan 

keuangan berupa investasi. Kegiatan investasi sendiri dapat memberikan 

keuntungan yang tinggi dan juga dapat mengalami kerugian, maka dari itu seorang 

investor harus memiliki pengetahuan mengenai keuangan atau disebut juga dengan 

literasi keuangan.  

 Lonjakan investor pasar modal tahun 2021 di dominasi dengan generasi 

milenial dan juga generasi Z, yang dimana generasi Z dengan rentang umur (1997-

2012) terdiri dari beberapa kelompok remaja termasuk mahasiswa di dalamnya. 

Mahasiswa merupakan generasi muda yang hanya tidak akan menghadapi berbagai 

macam kompleksitas produk-produk keuangan, jasa, serta pasar, namun mahasiswa 

akan menanggung resiko dalam keuangan di masa yang akan datang. Banyak 

mahasiswa yang tidak memikirkan akan ancaman keuangan dimasa yang akan 

datang, sehingga semakin berkembangannya teknologi maka akan membuat 

perubahan pada budaya sosial dan gaya hidup yang membuat mahasiswa 

berperilaku konsumtif. 

 Tingginya tingkat konsumtif pada mahasiswa menyebabkan mahasiswa 

secara tidak wajar dalam membeli kebutuhannya, seharusnya mahasiswa harus 
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mengelola uang yang diberikan orang tua. Hal ini terjadi juga oleh mahasiswa yang 

sedang melakukan studi di Universitas Negeri Kota Bandung yang dimana banyak 

sekali mahasiswa yang berasal dari kota lain yang harus bertahan diri untuk tetap 

fokus dalam berkuliah. Dalam mengelola keuangan tersebut mahasiswa harus 

dihadapkan pada pilihan yang sulit dimana mereka harus menggunakan uang 

tersebut untuk membayar kost, membayar kuliah, membeli perlengkapan kuliah, 

kebutuhan sehari hari, dan juga kebutuhan sosial yang dimana kebanyakan 

mahasiswa tersebut mementingkan gaya hidup.  

Maka dari itu alasan diatas dapat menjadi suatu kebiasaan dimana 

mahasiswa kurang memiliki budaya menabung seperti contoh menabung dalam 

investasi, masih banyak mahasiswa yang belum sadar akan pentingnya memiliki 

perencanaan keuangan pribadi, selain itu juga mahasiswa masih banyak yang tidak 

memahami produk – produk keuangan yang dimana hal tersebut mampu 

mempengaruhi keputusan untuk berinvestasi. Untuk agar lebih baik dengan 

melakukan investasi mahasiswa pada dasarnya harus memiliki Financial Self 

Efficacy terlebih dahulu. 

 Financial Self Efficacy merupakan rasa percaya diri individu mengenai 

kemampuan individu tersebut dalam mengelola keuangan pribadi. Menurut Sina 

(2013) dalam (Pangestika & Rusliati, 2019) mengatakan bahwa Financial Self 

Efficacy menjadi salah satu faktor pemicu individu dalam mengelola keuangan 

dengan benar dan berupaya untuk memperbaiki cara pengelolaan keuangannya 

maka dari itu jika investor memiliki tingkat efikasi keuangan yang tinggi maka akan 

lebih tepat dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi sesuai dengan 

kesanggupannya serta kebutuhannya, serta mahasiswa yang memiliki tingkat 

efikasi keuangan yang positif akan mampu mengelola investasi yang dimiliki. 

 Ketika mahasiswa telah memiliki Financial Self Efficacy dimana 

mahasiswa yakin pada dirinya sendiri bahwa mampu untuk mengelola keuangan 

serta investasi yang nantinya dimiliki, selanjutnya mahasiswa dapat mempelajari 

produk – produk keuangan apa saja yang nantinya dapat digunakan untuk 

menentukan keputusan pengelolaan keuangan, melalui Financial Literacy. 
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Menurut Nidar dan Bestari (2012) pada (Pangestika & Rusliati, 2019) menyatakan 

bahwa Financial Literacy sangat penting agar dapat meningkatkan perekonomian 

negara Indonesia. Secara definisi pengertian Financial Literacy adalah kemampuan 

dalam penilaian informasi serta mengambil keputusan yang efektif mengenai 

pengelolaan keuangan. Financial Literacy dapat menjadi salah satu faktor dari 

beberapa faktor yang mampu mempengaruhi keputusan keuangan, jika tingkat 

literasi keuangan yang di miliki mahasiswa tinggi maka dapat membantu 

mahasiswa untuk melakukan keputusan investasi di pasar modal, namun ketika 

tingkat literasi kurang atau rendah maka mahasiswa dalam membuat keputusan 

investasi semakin sedikit. 

 Indonesia memiliki tingkat literasi sangat rendah dibandingkan negara 

negara lain, Rendahnya literasi keuangan di Indonesia dibuktikan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 

pada tahun 2019 menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia 

sebesar 38,03% yang artinya baru sekitar sepertiga penduduk Indonesia teredukasi 

dengan baik (well literate) soal keuangan. Financial Literacy adalah kemampuan 

mengelola dana yang dimiliki guna berkembang serta hidup menjadi lebih sejahtera 

dimasa depan.  

 Financial Literacy sendiri mampun membuat seseorang menggunakan uang 

dengan bijak, sehingga dapat memberikan manfaat pada kondisi ekonominya. 

dalam memahami literasi keuangan maka seseorang perlu mengembangkan 

keahlian keuangan (financial skill) dan belajar untuk menggunakan alat keuangan 

(financial tools), Maka dari itu Financial literacy sangat dibutuhkan oleh 

mahasiswa agar mahasiswa terhindar dari kasus penipuan dalam produk produk-

produk investasi yang menawarkan keuntungan tinggi namun dengan jangka waktu 

yang pendek tanpa mempertimbangkan apa resiko yang nantinya didapat. 

 Pengambilan keputusan investasi yaitu proses untuk menyimpulkan atau 

membuat keputusan tentang beberapa isu atau permasalahan, membuat pilihan 

diantara dua atau lebih alternatif investasi atau bagian dari transformasi input 

menjadi output (Pranyoto et al., 2018).  Pada dasarnya keputusan investasi 
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dipengaruhi oleh sikap rasional dan irasional. Yang dimana sikap rasional yaitu cara 

berfikir seseorang yang didasari dengan akal yang dapat di perlihatkan dengan data 

dan fakta yang ada. Sifat rasional ini dapat terlihat dalam pengambilan keputusan 

investasi yang didasari oleh literasi keuangan yang harus dimiliki. Sedangkan sikap 

irasional merupakan sikap berfikir seseorang yang tidak berdasarkan akal serta 

pemikirannya tidak dapat di pertanggung jawabkan, sikap irasional ini dapat dilihat 

dilihat dari faktor psikologi seperti efikasi keuangan diri.  

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Alfia et al., 2020) yang dimana 

literasi keuangan berpengaruh positif yang dimana literasi keuangan berkaitan erat 

dengan manajemen keuangan yang mencakup literasi keuangan dan pengelolaan 

asset dengan baik. Hal ini juga di dukung oleh pendapat penelitian yang dilakukan 

oleh (Putri & Hamidi, 2019) yang mengatakan bahwa literasi keuangan yang baik 

akan meningkatkan kemampuan seseorang dalam berinvestasi, maka dari itu literasi 

keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan 

investasi.  

  Namun pada peneltian yang dilakukan oleh Melisa (2015) menunjukkan 

bahwa literasi keuangan investor tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

investasi, pendapat ini juga di dukung oleh penelitian lain yaitu oleh Fitriarianti 

(2018) yang menghasilkan bahwa variable literasi keuangan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan dalam berinvestasi. Selain itu juga menurut Ahmad 

et al, (2016) pada (Putri & Hamidi, 2019) Seseorang dengan pemahaman literasi 

keuangan yang rendah akan membuat keputusan investasi yang buruk sedangkan 

apabila seseorang dngan pemahaman literasi keuangan yang baik akan dapat 

menentukan keputusan investasi  yang lebih baik . 

 Dalam Penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Hamidi, 2019) dengan hasil 

menunjukkan bahwa Financial Self Efficacy berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pengambilan keputan investasi. Hal ini juga di dukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Widhyasto (2017) menunjukkan bahwa Financial Self Efficacy 

berpengaruh positif terhadap minat investasi, sehingga jika seseorang memiliki 

pengetahuan yang memadai mengenai investasi keyakinan juga harus dimiliki 
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karena dengan keyakinan atau rasa percaya diri tersebut dapat menghilangkan 

segala keraguan yang muncul saat sedang berinvestasi. Maka dari itu menurut 

(Locke dan Baum, 2007) pada (Putri & Hamidi, 2019) seseorang dengan self 

efficacy yang tinggi cenderung lebih fokus pada peluang yang ada dan menghindari 

hambatan dalam mengantisipasi hasil positif. 

 Berdasarkan dari latar belakang, fenomena serta research gap yang telah di 

sajikan, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai hal- hal apa saja 

yang dapat mempengaruhi potensi mahasiswa dalam pengambilan keputusan 

investasi sehingga peneliti mentapkan judul penelitian yaitu “Pengaruh Financial 

Self- Efficacy dan Financial Literacy Mahasiswa Terhadap Pengambilan 

Keputusan Investasi Pada Aplikasi Investasi Online”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, serta dengan 

didukungnya dengan beberapa data statistik serta penelitian terdahulu terkait 

dengan Financial Self Efficacy dan Financial Literacy terhadap penentuan 

keputusan investasi mahasiswa pada aplikasi investasi online, dapat disimpulkan 

bahwasannya permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Hal pertama yang menjadi permasalahan yaitu terdapat perbedaan hasil 

penelitian terkait dengan pengaruh Literasi Keuangan terhadap Pengambilan 

Keputusan Investasi. Dimana, hasil penelitian memperoleh dua kesimpulan 

berbeda, diantaranya literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengambilan keputusan investasi investor, artinya hal ini adalah ketika literasi 

keuangan mengalami peningkatan, maka tidak serta merta keputusan investasi 

semakin tinggi pula. Sedangkan pada penelitian lain menunjukkan pada 

kesimpulannya bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan 

investasi, yang dimana pernyataan ini sangat berbanding terbalik apabila memiliki 

tingkat literasi yang tinggi bahwa tingkat pemahaman investasi meningkat sehingga 

dapat dengan mudah dan cepat dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. 

 Hal kedua yang menjadi permasalahan yaitu pada era saat ini banyak sekali 

masyarakat termasuk mahasiswa yang memiliki tingkat konsumtif terlalu tinggi 
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yang dimana selalu memikirkan gaya hidup saja tanpa harus memikirkan rencana 

masa depan. Dengan tingginya tingkat konsumtif ini membuat banyak mahasiswa 

tidak memiliki rasa ingin menabung dan selalu membeli barang yang tidak di 

perlukan. 

 Kemudian, untuk membuktikan kedua variabel independen terhadap 

variabel dependen tersebut, peneliti menggunakan teori perilaku terencana, yang 

dimana teori ini menjadi teori yang tepat untuk digunakan karena mampu untuk 

menjadi jembatan antar variabel-variabel dalam penelitian ini. 

 Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu terkait dengan “Bagaimana 

Pengambilan Keputusan Investasi Mahasiswa Dapat Dipengaruhi Oleh Financial 

Self Efficacy dan Financial Literacy”. Rumusan masalah tersebut dapat menjadi 

acuan bagi penulis untuk mengulik lebih dalam terkait dengan perbedaan hasil 

penelitian serta fenomena menarik yang berkaitan dengan pengambilan keputusan 

investasi. 

 Berdasarkan hasil rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini akan 

berfokus pada beberapa pertanyaan yaitu sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh financial self-efficacy terhadap pengambilan keputusan 

investasi pada aplikasi investasi online? 

2. Bagaimana pengaruh financial literacy terhadap pengambilan keputusan pada 

aplikasi investasi online? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam peneltian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Pengaruh Financial Self Efficacy terhadap Pengambilan Keputusan Investasi 

pada aplikasi investasi online. 

2. Pengaruh Financial Literacy terhadap Pengambilan Keputusan Investasi pada 

aplikasi investasi online. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan empiris yang 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menjadi wawasan dan pemahaman bagi para 

pembaca dalam berinvestasi melalui aplikasi investasi online serta menjadi 

referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

Berguna untuk memberikan informasi yang diharapkan menjadi acuan ataupun 

pertimbangan untuk melakukan pengambilan keputusan investasi pada calon 

investor dalam menggunakan aplikasi investasi online. Penelitian ini juga 

dapat memberi informasi untuk Otoritas Jasa Keuangan, selain itu penelitian 

ini juga dapat memberi wawasan untuk para milenial investor untuk 

berinvestasi. 


