
 

9 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang 

mengambil topik mengenai pengaruh dari literasi keuangan, experienced regret, 

risk tolerance, dan motivasi pada keputusan investasi. Antara lain penelitian : 

2.1.1. Dewi Ayu Wulandari dan Rr. Iramani (2014)  

Dewi Ayu Wulandari dan Rr. Iramani meneliti tentang pengaruh 

Experienced Regret, Risk Tolerance, Overconfidance dan Risk Perseption pada 

pengambilan keputusan investasi dosen ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh Experienced Regret, Risk Tolerance, Overconfidance dan Risk 

Perseption pada pengambilan keputusan investasi dosen ekonomi di Surabaya. 

Data penelitian adalah data primer yang didapat dari kuesioner. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dosen ilmu ekonomi universitas di 

Surabaya yang juga investor. Ada 72 responden yang menjadi objek penelitian ini. 

Penelitian ini untuk pengambilan sampel menggunakan teknik non random 

sampling yaitu purposive sampling, convenience sampling (diambil karena 

kebetulan ada atau mengenal orang tersebut) dan snow-ball sampling (teknik 

pengambilan sampel dengan cara berantai). Teknis analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Dari 

hasil analisis regresi berganda, penelitian menghasilkan temuan bahwa risk 
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tolerance berpengaruh signifikan terhadap   pengambilan   keputusan   investasi,   

tetapi  experienced  regret  tidak. 

Penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang sekarang yakni: 

Persamaan : 

a. penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang ini sama-sama 

mengangkat tema penelitian tentang behavioral finance, dan terdapat dua variable 

yang sama yaitu experienced regret dan risk tolerance. 

b. Teknik pengumpulan data yang digunakan sama antara peneliti yang 

terdahulu dan peneliti sekarang yaitu kuesioner ( data primer ) dengan cara 

purposive sampling dan convenience sampling. 

Perbedaan : 

a. Pada penelitian sekarang menggunakan variable tambahan yaitu literasi 

keuangan dan motivasi yang tidak terdapat pada penelitian Dewi Ayu Wulandari 

dan Rr. Iramani. 

b. Penelitian Dewi Ayu Wulandari dan Rr. Iramani menggunakan subyek 

dosen ekonomi di Surabaya, sedangkan untuk penelitian ini adalah keluarga dari 

masyarakat Bali. 

2.1.2. Norma Yulianti dan Meliza Silvy (2013) 

Norma Yulianti dan Meliza Silvy meneliti tentang Sikap Pengelola 

Keuangan dan Perilaku Perencanaan Investasi Keluarga di Surabaya. Penelitian 

ini memfokuskan pada pengetahuan keuangan dan pengalaman sebagai ukuran 

literasi yang mempengaruhi sikap dan perilaku perencanaan investasi. Data 
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penelitian adalah data primer yang didapat dari kuesioner. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Pengelola keuangan keluarga (suami/istri) di Surabaya 

yang memiliki pendapatan keluarga minimal Rp. 2.000.000,- per bulan. Ada 380 

responden yang menjadi objek penelitian ini. Penelitian ini untuk mengambilan 

sampel menggunakan teknik non random sampling yaitu purposive sampling, 

convenience sampling (diambil karena kebetulan ada atau mengenal orang 

tersebut). Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif, analisis regresi linear berganda. Dari hasil analisis regresi linear 

berganda, penelitian menghasilkan temuan bahwa Pengetahuan keuangan 

berpengaruh terhadap perilaku perencanaan investasi keuangan keluarga. 

Penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang sekarang yakni: 

Persamaan : 

a. Teknik pengambilan sampel sama-sama menggunakan data primer berupa 

kuisioner. 

b. Teknik analisis yang digunakan regresi linear berganda. 

c. Variabel yang diteliti adalah pengaruh literasi keuangan pada investasi 

keluarga. 

Perbedaan : 

a. Variabel yang digunakan oleh peneliti yang terdahulu adalah pengetahuan 

keuangan dan pengalaman keuangan yang dimoderasi oleh sikap pengelola 

keuangan. Sedangkan variabel yang digunakan oleh peneliti yang sekarang adalah 

literasi keuangan, experienced regret, risk tolerance, dan motivasi. 
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b. Subyek penelitian terdahulu hanya masyarakat keluarga Surabaya. 

Sedangkan peneliti yang sekarang adalah masyarakat keluarga Bali 

c. Batasan yang digunakan oleh peneliti yang terdahulu adalah responden 

dengan penghasilan minimal Rp 2.000.000 sedangkan batasan yang digunakan 

oleh peneliti yang sekarang adalah responden yang sedang melakukan investasi 

atau yang pernah melakukan investasi. 

2.1.3. Yohnson (2008)  

Yohnson meneliti tentang Regret Aversion Bias dan Risk Tolerance 

Investor Muda Jakarta dan Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji mana 

yang lebih mempengaruhi perilaku keputusan investasi di Jakarta dan Surabaya 

antara experienced regret, anticipated regret dan risk tolerance. Data penelitian 

adalah data primer. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa dari UK Petra yang mewakili investor muda Surabaya dan UPH 

mewakili investor muda Jakarta yang berumur antara 18-26 tahun. Ada 323 

responden yang menjadi objek penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode 

eksperimental dan design penelitiannya adalah 2x2x2 (between subject). 

Penelitian menghasilkan temuan bahwa hanya risk tolerance yang mempengaruhi 

keputusan investasi para investor muda di Jakarta dan Surabaya 

Penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang sekarang yakni: 

Persamaan : 
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a. Peneliti yang terdahulu dan peneliti yang sekarang sama-sama 

menggunakan risk tolerance sebagai variabel penguji dan sama menggunakan 

Surabaya sebagai objek penelitian. 

Perbedaan : 

a. Subyek penelitian terdahulu adalah mahasiswa UK Petra dan UPH sebagai 

wakil dari investor muda di Jakarta dan Surabaya. Sedangkan peneliti yang 

sekarang adalah masyarakat keluarga Bali. 

b. Peneliti terdahulu menggunakan metode eksperimental dengan design 

penelitiannya 2x2x2, sedangkan peneliti sekarang menggunakan analisis regresi 

linear berganda. 

TABEL 2.1 

RANGKUMAN PENELITIAN TERDAHULU DAN PENELITIAN 

SEKARANG 

 

Peneliti 

Dewi Ayu 

Wulandari dan 

Rr. Iramani 

Norma 

Yulianti dan 

Meliza Silvy 

Yohnson 

Astri 

Kusuma 

Wardani 

Periode 2014 2013 2008 2016 

Sampel 

Dosen ilmu 

ekonomi 

universitas di 

Surabaya yang 

juga investor 

Keluarga di 

Surabaya 

dengan 

penghasilan 

minimal 

2.000.000/bula

n 

Mahasiswa 

UK Petra dan 

UPH yang 

berumur 18-

26 tahun 

Keluarga 

yang 

berdomisili 

di 

Surabaya 

dan 

sidoarjo 

Variabel 

Variabel bebas 

: Experienced 

regret, risk 

tolerance, 

overconvidence

, and risk 

perception 

Variabel 

terikat: 

Variabel bebas 

: Pengetahuan 

keuangan, 

Pengalaman 

Keuangan 

Moderasi : 

Sikap 

Pengelola 

Keuangan 

Variabel 

bebas: Regret 

aversion bias 

dan risk 

tolerance 

Variabel 

terikat : 

Keputusan 

Investasi 

Variabel 

bebas: 

Literasi 

keuangan, 

experience

d regret, 

risk 

tolerance, 

motivasi 
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Pengambilan 

keputusan 

Investasi 

Variabel 

terikat: 

Perilaku 

Perencanaan 

Investasi 

Variabel 

terikat: 

Keputusan 

Investasi 

Teknik 

analisis 

Analisis 

deskriptif dan 

analisis regresi 

berganda 

Analisis 

statistic dan 

regresi linear 

berganda 

Metode 

eksperimental 

design 2x2x2 

(between 

subject) 

Analisis 

regresi 

berganda 

Metode 

pengambilan 

sampel 

Survey 

(kuesioner) 

Survey 

(kuesioner) 
Cover story 

Survey 

(kuesioner) 

Hasil 

Penelitian 

Experienced 

regret dan 

overconfidence 

secara parsial 

berpengaruh 

tidak signifikan 

sedangkan Risk 

tolerance dan 

risk perception  

secara parsial 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pengambilan 

keputusan 

investasi 

Pengetahuan 

keuangan dan 

pengalaman 

keuangan 

berpengaruh 

terhadap 

perilaku 

perencanaan 

investasi 

keuangan 

keluarga 

Risk tolerance 

mempengaruh

i keputusan 

investasi 

sedangkan 

regret 

aversion bias 

tidak 

mempengaruh

i keputusan 

investasi 

 

Sumber : Dewi Ayu Wulandari dan Rr.Iramani (2014), Norma Yulianti dan 

Meliza  Silvy (2013),Yohnson (2008) 

 

2.2. Landasan Teori 

Landasan teori merupakan teori dasar yang digunakan dalam sebuah 

penelitian, dalam penelitian ini yang digunakan sebagai landasan teori adalah 

konsep dasar mengenai keputusan investasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan investasi, serta teori yang dikemukakan oleh para ahli. 
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2.2.1. Keputusan Investasi  

Investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan 

harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang (Abdul Halim, 

2003:2). Investasi dikatakan berhasil apabila hasil dari investasi dapat membuat 

pemodal jadi lebih kaya. Investasi dibedakan menjadi dua yaitu investasi pada 

asset nyata (real assets) dan investasi pada asset keuangan (financial assets). 

Investasi pada financial asset dilakukan di pasar uang ( sertifikat deposito, 

commercial paper, tabungan, surat berharga pasar uang, dan lainnya) dan di pasar 

modal ( saham, obligasi, waran, opsi dan lainnya). Sedangkan investasi pada real 

assets dalam bentuk pembelian aset produktif (tanah, rumah, bangunan dan 

lainnya). Setiap investasi memiliki risiko yang berbeda sesuai dengan hasil yang 

akan di dapat karena semakin tinggi tingkat keuntungan suatu investasi semakin 

tinggi risiko yang mengikutinya. Lutfi (2010) mengelompokkan jenis investasi 

berdasarkan tingkat risikonya, yaitu : 

a. Low risk asset adalah investasi yang dilakukan pada sektor perbankan. 

Yaitu investasi yang dilakukan pada produk-produk perbankan (tabungan, 

deposito, giro) 

b. Moderate risk asset adalah investasi yang dilakukan pada sektor riil. 

Yaitu investasi yang dilakukan pada asset yang bisa terlihat dan dapat 

diukur dengan jelas misalnya tanah, rumah, mobil dan sebagainya. 

c. High risk asset adalah investasi yang dilakukan pada sector pasar modal. 

Investasi yang dilakukan pada produk-produk pasar modal (saham, 

reksadana). 
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Tujuan dari prinsip-prinsip dari pengelolaan keuangan adalah 

menyediakan pemahaman tentang cara seseorang memperoleh dan 

mengalokasikan dana yang dimilikinya. Keputusan pemilihan investasi 

merupakan keputusan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan. 

Keputusan investasi adalah suatu keputusan atau kebijakan yang diambil untuk 

menanamkan modal pada satu atau lebih asset untuk menghasilkan keuntungan di 

masa yang akan datang (Iramani dan Dewi:2014). Dengan memilih bentuk dan 

macam investasi dapat mempengaruhi tingkat keuntungan yang diharapkan.  

2.2.2. Literasi Keuangan 

Menurut Lusardi dan Mitchell (2010) literasi keuangan merupakan 

pengetahuan keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya. dengan 

literasi keuangan yang baik maka seseorang akan cenderung memilih investasi 

dengan risiko yang tinggi dan keuntungan yang didapatkan juga tinggi. Hal ini 

dikarenakan dengan memiliki literasi keuangan yang tinggi seseorang akan lebih 

mengetahui dan dapat meminimalisir risiko yang akan dihadapi. Financial 

literacy (literasi keuangan) akan mempengaruhi bagaimana orang menabung, 

meminjam, berinvestasi dan mengelola keuangan lebih jauh (Hailwood:2007). 

Literasi keuangan lebih menekankan pada kemampuan untuk memahami konsep 

dasar dari ilmu ekonomi dan keuangan, hingga bagaimana menerapkannya secara 

tepat. Terdapat beberapa aspek penting dalam literasi keuangan yaitu, 

pengetahuan keuangan umum,menabung dan meminjam(hutang) , asuransi dan 

investasi (Chen dan Volpe: 1998 ). Literasi keuangan dibagi menjadi empat 
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kategori : awal intervensi, dasar literasi, rehabilitasi kredit dan perencanaan 

jangka panjang (Norma dan Meliza: 2013). 

Variabel literasi keuangan dalam penelitian ini merupakan variabel yang 

akan mempengaruhi keputusan investasi. Literasi keuangan diukur menggunakan 

kuesioner dan menggunakan item pertanyaan seputar dasar-dasar teori keuangan 

dan investasi 

2.2.3. Experienced Regret 

Menurut Yohson (2008) experienced regret adalah pengalaman yang 

dialami seseorang yang menyebabkan orang tersebut menyesal atau kecewa dalam 

pengambilan keputusan investasi atau bahkan menerima risiko hasil dari 

pengambilan keputusan investasi yang terdahulu. Hal tersebut akan membuat 

seseorang lebih berhati-hati untuk melakukan investasi pada jenis investasi yang 

memiliki return yang tinggi pada risiko yang tinggi pula, serta akan menghitung 

risiko-risiko yang akan muncul dari akibat investasi yang telah dipilih. Sehingga 

dapat dikatakan orang dengan experienced regret akan cenderung memilih jenis 

investasi yang memiliki risiko yang rendah dikarenakan telah memiliki 

pengalaman yang kurang baik dalam pengambilan investasi. Seseorang yang 

memiliki pengalaman buruk dalam berinvestasi akan cenderung lebih berhati-hati 

dalam memilih jenis investasi pada saat berinvestasi selanjutnya. Hal ini didukung 

pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Pompian dan Mitchell (2006) 

Experienced Regret merupakan penyesalan yang timbul akibat kesalahan di masa 

lalu yang mengakibatkan mempengaruhi keputusan di masa depan 



18 
 

 

 

2.2.4. Risk Tolerance 

Risiko adalah kejadian yang tidak diinginkan, merupakan dari bagian 

kehidupan yang dapat terjadi, namun tidak selalu bisa dihindari (Henry Faizal: 

2014:22). Apabila toleransinya terhadap risiko tersebut diabaikan, maka 

perencanaan serta pelaksanaannya dapat membuat hidup menjadi tidak nyaman 

karena risiko yang tidak sesuai dengan profil risikonya. 

Toleransi risiko investasi seorang investor sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti: usia, karier, keuangan keluarga, besarnya jumlah investasi 

dan toleransi terhadap resiko. Abdul Halim (2003: 38) menjelaskan bahwa 

preferensi investor terhadap resiko dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

a. Risk seeker, investor yang suka terhadap resiko 

b. Risk neutrality, investor yang netral terhadap resiko 

c. Risk averter, investor yang tidak menyukai resiko atau menghindari resiko. 

2.2.5. Motivasi 

Motivasi berasal dari kata latin “movere” yang berarti dorongan atau 

daya penggerak. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan 

ketekunan usaha seseorang untuk mencapai tujuannya (Stephen dan Timothy, 

2013: 202). Menurut Siswanto(2005) motivasi dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Setiap perasaan atau kehendak dan keinginan yang sangat mempengaruhi 

kemauan individu sehingga individu tersebut didorong untuk berperilaku dan 

bertindak. 

2. Pengaruh kekuatan yang menimbulkan perilaku individu. 
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3. Setiap tindakan atau kejadian yang menyebabkan berubahnya perilaku 

seseorang. 

4. Proses yang menentukan gerakan atau perilaku individu kepada tujuan. 

Motivasi seseorang akan ditentukan oleh stimulusnya. Stimulus yang 

dimaksud merupakan mesin penggerak motivasi seseorang yang menimbulkan 

pengaruh perilaku individu. Siswanto (2005) menyebutkan beberapa elemen yang 

menyebabkan motivasi itu timbul sebagai berikut: 

1. Kinerja, seseorang yang memiliki keinginan berprestasi sebagai suatu 

kebutuhan dapat mendorongnya mencapai sasaran. 

2. Penghargaan, penghargaan atas suatu kinerja yang telah dicapai oleh 

seseorang merupakan stimulus yang kuat. 

3. Tantangan, adanya tantangan yang dihadapi merupakan stimulus kuat bagi 

individu untuk mengatasinya. 

4. Tanggung jawab, adanya rasa ikut serta memiliki akan menimbulkan 

motivasi untuk turut merasa bertanggung jawab. 

5. Pengembangan, pengembangan kemampuan seseorang, baik dari 

pengalaman investasi atau kesempatan untuk maju, dapat menjadi stimulus kuat 

bagi individu untuk mengelola keuangan. 

6. Keterlibatan, rasa ikut terlibat dalam suatu proses pengambilan keputusan 

dalam suatu keluarga merupakan stimulus yang cukup kuat untuk individu dalam 

mengelola keuangan. 

7. Kesempatan, kesempatan untuk maju atau untuk meraih perbaikan nasib 

merupakan stimulus yang cukup kuat untuk individu. 
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Dengan adanya motivasi seseorang untuk mencapai kesejahteraan 

finansial pada keluarga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran moral dalam 

menilai kebutuhan bukan keinginan, mendorong sikap investasi untuk 

menghasilkan keuntungan dan pengambilan keputusan keuangan yang tepat sesuai 

yang dibutuhkan saat ini atau di masa yang akan datang. 

2.2.6. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Investasi  

Di dalam merencanakan keuangan individu dituntut untuk cerdas dalam 

mengelola keuangan sehingga pengetahuan terhadap keuangan sangat diperlukan. 

Pengetahuan keuangan dapat membantu individu untuk mengenal investasi dari 

segi keuntungan serta risiko yang dimiliki, namun tidak hanya pengetahuan 

keuangan saja yang dibutuhkan tetapi juga ditambah dengan keahlian dalam 

melakukan investasi yang disebut literasi keuangan. Anjuran untuk meningkatkan 

pengetahuan keuangan dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan dan 

membantu perencanaan manajemen.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Norma Yulianti dan Meliza 

Silvy (2013) membuktikan bahwa pengetahuan keuangan berpengaruh positif 

terhadap perilaku perencanaan investasi keluarga. Lusardi (2008) menyatakan 

bahwa rendahnya literasi keuangan dan pengetahuan keuangan berpengaruh 

terhadap perencanaan keuangan masa depan. Berdasarkan hasil dari beberapa 

penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi literasi keuangan 

yang dimiliki oleh seorang investor maka akan mempengaruhi keputusan investasi 

yang dilakukan. 
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2.2.7. Pengaruh Experienced Regret terhadap Keputusan Investasi  

Pengalaman keuangan dijadikan pembelajaran individu dalam mengelola 

keuangan maupun pengambilan keputusan keuangan masa depan. Pengalaman 

keuangan tentang investasi, seperti membeli saham, reksadana,property, memiliki 

dan memanfaatkan produk investasi (Lusardi dan Tufano 2008). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Loomes dan Sugden (1982) 

terhadap investor yang memiliki investasi pada saham yang memiliki karakteristik 

risiko yang tinggi menyatakan bahwa dengan adanya experienced regret 

seseorang akan melakukan antisipasi ketika mengambil keputusan investasi pada 

kondisi ketidakpastian. Dewi Ayu dan Rr. Iramani (2014) menyatakan 

experienced regret berpengaruh tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan 

investasi. 

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki pengalaman buruk dengan kegiatan 

investasi maka cenderung akan lebih berhati-hati saat memilih jenis investasi pada 

masa yang akan datang dan lebih memilih jenis investasi yang mempunyai risiko 

yang rendah. Sebaliknya seseorang yang memiliki pengalaman positif maka di 

masa yang akan datang mereka lebih cenderung memilih jenis investasi yang 

memiliki resiko lebih tinggi dengan tingkat keuntungan tertentu.  

2.2.8. Pengaruh Risk Tolerance terhadap Keputusan Investasi 

Toleransi seseorang terhadap risiko yang akan diterima akan 

mempengaruhi keputusan jenis investasi apa yang akan diambil. Investor yang 

memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap risiko cenderung akan memilih 
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jenis investasi yang lebih tinggi risikonya dengan harapan akan menerima 

keuntungan yang tinggi pula. Sebaliknya investor yang memiliki tingkat toleransi 

yang rendah terhadap risiko cenderung akan lebih berhati-hati dalam memilih 

investasi karena mereka takut untuk mengambil resiko tinggi walaupun disisi lain 

juga memiliki keuntungan yang tinggi pula. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yohnson (2008) tehadap 

investor muda di Jakarta dan Surabaya menunjukkan bahwa risk tolerance adalah 

salah satu faktor yang sangat berpengaruh positif dalam keputusan investasi yang 

akan dipilih. Dewi Ayu dan Rr.Iramani (2014) menyatakan bahwa Risk Tolerance 

berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. 

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki tingkat toleransi yang rendah 

terhadap risiko maka cenderung akan lebih berhati-hati saat memilih jenis 

investasi dan lebih memilih jenis investasi yang mempunyai risiko yang rendah. 

Sebaliknya seseorang yang memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap risiko 

maka mereka lebih cenderung memilih jenis investasi yang memiliki resiko lebih 

tinggi dengan tingkat keuntungan tertentu. 

2.2.9. Pengaruh motivasi terhadap keputusan investasi 

Hubungan antara motivasi terhadap keputusan investasi ini berfokus 

pada seberapa individu termotivasi untuk mencapai perubahan pada perilaku 

pengelolaan keuangan yang positif dan mencapai kesejahteraan keuangan. 

Individu yang termotivasi tersebut menjadi dapat mengontrol pengeluaran dan 
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dorongan pembelian, mulai atau meningkatkan kontribusi tabungan atau investasi 

yang memiliki return tertentu yang diharapkan. 

Menurut Rowley et all (2012) factor-faktor seperti emosi, pengaruh 

keluarga dan kehidupan transisi membantu individu bergerak dari tahap awal ke 

tahap perubahan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Didukung pula dengan 

adanya kekuatan pendekatan identifikasi, mengenai motivasi, individu yang 

memiliki motivasi yang tinggi maka akan melakukan kegiatannya dengan 

sungguh-sungguh sedangkan jika motivasi yang dimiliki rendah, maka individu 

tersebut tidak memiliki dorongan untuk menuju ke arah positif dalam mengelola 

keuangan.  

2.3. Kerangka Pemikiran 

 Kerangka penelitian merupakan sintesa dari serangkaian teori yang 

tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran 

sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari 

serangkaian masalah yang ditetapkan.  

Berdasarkan penjelasan sub bab sebelumnya, maka dapat dibuat kaitan 

antara literasi keuangan, experienced regret, risk tolerance, dan motivasi dengan 

kerangka pemikiran sebagai berikut : 
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2.4. Hipotesis Penelitian 

Dari kerangka pemikiran tersebut, hipotesis yang dapat diambil yaitu : 

H1  :  Literasi Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

investasi keluarga. 

H2  :  Experienced Regret berpengaruh negatif secara signifikan terhadap 

keputusan investasi keluarga. 

H3 :  Risk Tolerance berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan 

investasi keluarga 

H4 :  Motivasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan 

investasi keluarga.  

 

  


