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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to examine the influence of personal income, financial literacy, 

financial experience on investment decision of family in Surabaya region. This research uses 

multiple regression analysis and uses ANOVA. The sample consists of 102 respondents,who have 

minimum income of Rp 4.000.000, who put their funds in stock and bank account in Surabaya 

region. The results shows that financial literacy and financial experience have significant impact 

on family investment, while personal income do not have significant on investmen of family. This 

finding means that income is not the only factor in making a decision. The decision makers 

require financial literacy and financial experience stock to make investment decision.  
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PENDAHULUAN  

Investasi adalah komitmen atas sejumlah 

dana atau sumber daya lainnya yang 

dilakukan pada saat ini, dengan tujuan 

memperoleh sejumlah keuntungan dimasa 

yang akan datang (Eduardus Tandelin 2010: 

2). Ritma Pritazahara dan Untung Sriwidodo 

(2015) menyatakan bahwa investasi 

merupakan persiapan keuangan dengan 

pengorbanan sumber dana untuk memenuhi 

kebutuhan yang diinginkan dengan harapan 

dapat memperoleh keuntungan dimasa yang 

akan datang. Tujuan dari investasi sendiri 

adalah meningkatkan nilai kekayaan untuk 

mengantisipasi ketidakpastian dalam 

ekonomi. Kegiatan investasi harus 

didasarkan pada hukum investasi, dimana 

terdapat tiga hukum investasi yaitu dana, 

waktu, dan suku bunga. Dijelaskan bahwa 

semakin besar dana yang seseorang 

investasikan, maka semakin tinggi return 

investasi yang didapatkan, semakin lama 

seseorang melakukan investasi maka 

semakin tinggi juga return  investasi yang 

didapatkan, semakin besar suku bunga yang 

diterapkan dalam investasi maka semakin 

tinggi juga return  investasi yang 

didapatkan, namun dengan semakin 

besarnya tingkat suku bunga yang ada maka 

semakin besar pula resiko yang akan 

dihadapi (Joko Salim 2010: 9). 

Sofi Ariani, dkk (2015) menyatakan 

bahwa membuat keputusan investasi, 

seseorang dapat dipengaruhi oleh sikapnya 

baik yang rasional maupun irasional. Sikap 

rasional adalah sikap berfikir seseorang 

yang didasari dengan akal yang dapat 

dibuktikan dengan data dan fakta yang ada. 

Seorang investor yang memiliki sikap 

rasional, dapat tercermin dalam 
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pengambilan keputusan investasi yang 

didasari literasi keuangan yang dimiliki. 

Menurut Lutfi (2010), semakin tinggi 

tingkat pendidikan, yang merupakan refleksi 

dari literasi keuangan, semakin besar 

kemungkinan investor menempatkan 

dananya pada intrumen pasar modal yang 

lebih beresiko dibanding pada instrumen 

perbankan yang relative aman. Sebaliknya, 

sikap irasional adalah sikap berfikir 

seseorang yang tidak berdasarkan akal. . 

Setiap individu akan berbeda satu 

sama lainnya dalam pengambilan keputusan 

investasi, banyak faktor yang mempengaruhi 

perbedaan dalam keputusan memilih 

investasi, namun tujuan yang dicapai adalah 

keputusan investasi yang diambil akan 

memberikan kepuasan yang optimal. 

Menurut Warsono (2010), saat ini banyak 

instrumen yang dapat dipilih oleh investor, 

baik real asset seperti tanah, bangunan, real 

estate  dan logam mulia maupun financial 

asset seperti saham, obligasi, deposito, 

reksadana dan lain-lain. Investasi pada real 

asset  mempunyai nilai satuan yang relative 

besar dan mempunyai likuiditas relatif 

rendah, sedangkan financial asset  

mempunyai nilai satuan yang relatif kecil 

namun mempunyai nilai likuiditas yang 

tinggi seperti investasi saham jika ingin 

memperoleh keuntungan yang besar maka 

resiko yang dihadapi oleh investor akan 

tinggi, begitupun sebaliknya jika ingin 

resiko yang dihadapi rendah maka 

keuntungan yang didapatkan pun akan 

rendah. 

Menurut Aizcorbe, dkk (2003), 

seorang dengan pendapatan yang lebih 

rendah akan mungkin membayar tagihan 

dengan tepat waktu berbeda sebaliknya 

dengan seorang yang berpendapatan tinggi. 

Menurut Perry dan Morris (2015), seorang 

yang memiliki pendapatan akan 

menunjukkan perilaku tanggung jawab 

dalam mengelola keuangan, seorang 

individu akan mencari informasi yang 

relevan untuk hasil yang maksimal. Hasil 

penelitian dari Perry dan Morris (2015) 

menunjukkan hasil yang positif signifikan 

pada pendapatan terhadap perilaku 

keuangan.  

Norma Yulianti dan Meliza Silvy 

(2013) menyatakan bahwa faktor literasi 

keuangan sebagai pengetahuan keuangan 

dan kemampuan untuk mengaplikasikannya, 

literasi keuangan akan mempengaruhi 

bagaimana orang menabung, meminjam, 

berinvestasi dan mengelola keuangan lebih 

jauh, keterampilan keuangan juga 

menekankan pada kemampuan untuk 

memahami konsep dasar dari ilmu ekonomi 

dan keuangan hingga bagaimana 

menerapkannya secara tepat. Sofi Ariani, 

dkk (2015) menyatakan bahwa literasi 

keuangan ini seharusnya berpengaruh 

terhadap perilaku seseorang dalam 

mengelola keuangan dan keputusan investasi 

yang dibuat. Semakin baik tingkat tingkat 

literasi keuangan seseorang maka semakin 

bijak orang tersebut dalam membuat 

keputusan keuangan. Seorang investor yang 

memiliki literasi keuangan rendah 

kemungkinan kecil untuk memiliki saham 

yang merupakan instrumen keuangan yang 

cukup kompleks dan beresiko tinggi.    

Pengalaman keuangan adalah 

kejadian tentang hal yang berhubungan 

dengan keuangan yang pernah dialami 

(dijalani, dirasakan, ditanggung) baik yang 

sudah lama atau baru saja terjadi sehingga 

dari pengalaman keuangan tersebut dapat 

digunakan untuk modal dalam mengelola 

keuangan. Menurut Peter Garlans Sina 

(2012), pengalaman keuangan adalah 

kemampuan untuk membuat pertimbangan 

atau pengambilan keputusan investasi untuk 

menentukan perencanaan dan pengelolaan 

investasi untuk mengetahui kegunaan 

manajemen keuangan untuk saat ini dan 

dimasa mendatang. 
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KERANGKA TEORITIS DAN 

HIPOTESIS  

KEPUTUSAN INVESTASI  

Eduardus Tandelilin (2010: 2) 

menyatakan bahwa investasi adalah 

komitmen atas sejumlah dana atau sumber 

daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, 

dengan tujuan memperoleh sejumlah 

keuntungan dimasa yang akan datang.  

Dijelaskan bahwa semakin besar dana yang 

seseorang investasikan, maka semakin tinggi 

return investasi yang didapatkan, semakin 

lama seseorang melakukan investasi maka 

semakin tinggi juga return  investasi yang 

didapatkan, semakin besar suku bunga yang 

diterapkan dalam investasi maka semakin 

tinggi juga return  investasi yang 

didapatkan, namun dengan semakin 

besarnya tingkat suku bunga yang ada maka 

semakin besar pula resiko yang akan 

dihadapi (Joko Salim 2010: 9). Investasi 

mempunyai dua jenis yaitu asset real dapat 

berupa tanah dan bangunan, logam mulia, 

real estate, deposito, sedangkan asset 

financial dapat berupa saham, obligasi, 

reksadana dll. Aset keuangan termasuk 

investasi jangka panjang , dengan 

berinvestasi pada pasar modal seorang 

investor akan mengharapkan keuntungan 

yang besar, besar kecilnya keuntungan yang 

diinginkan tergantung kepada investor 

dalam mengambil resiko. Seperti halnya 

pada saham, ketika investor menginginkan 

keuntungan yang tinggi maka resiko yang 

dihadapi pun akan besar, sebaliknya jika 

investor ingin resiko yang kecil maka 

keuntungan yang didapatkan pun akan kecil. 

Berbeda dengan investasi pada aset rill, 

investor tidak akan mendapatkan resiko 

yang besar karena investasi pada aset rill 

cenderung memiliki resiko yang stabil. 

Sofi Ariani, dkk (2015) menyatakan 

bahwa membuat keputusan investasi, 

seseorang dapat dipengaruhi oleh sikapnya 

baik yang rasional maupun irasional. Sikap 

rasional adalah sikap berfikir seseorang 

yang didasari dengan akal yang dapat 

dibuktikan dengan data dan fakta yang ada. 

Seorang investor yang memiliki sikap 

rasional, dapat tercermin dalam 

pengambilan keputusan investasi yang 

didasari literasi keuangan yang dimiliki. 

Setiap individu akan berbeda satu sama 

lainnya dalam pengambilan keputusan 

investasi, banyak faktor yang mempengaruhi 

perbedaan dalam keputusan memilih 

investasi, namun tujuan yang dicapai adalah 

keputusan investasi yang diambil akan 

memberikan kepuasan yang optimal. 

Keputusan investasi didefinisikan sebagai 

keputusan seorang individu untuk 

meletakkan sejumlah dananya pada jenis 

investasi tertentu. Penilaian investasi dapat 

diukur dengan prosentase individu dalam 

menentukan besarnya dana yang 

diinvestasikan pada aset rill (emas, tanah, 

rumah) dan pasar modal. Investasi pada 

pasar modal adalah investasi yang dilakukan 

pada produk seperti saham. Investasi pada 

aset rill adalah investasi yang dilakukan 

pada emas, tanah maupun rumah. Dalam 

penelitian ini skala rasio digunakan dalam 

menentukan besarnya dana yang digunakan 

dalam keputusan investasi. 

PENDAPATAN (INCOME) 

Vincentius Andrew dan Nanik 

Linawati (2014) menyatakan bahwa  

pendapatan (Personal Income) adalah total 

pendapatan kotor seorang individu yang 

berasal dari upah, perusahaan bisnis dari 

berbagai investasi. Pendapatan keluarga atau 

rumah tangga dapat didefinisikan sebagai 

pendapatan dari seluruh anggota rumah 

tangga yang diperoleh dari beberapa 

sumber-sumber pendapatan seperti 

penghasilan suami yang digabungkan 

dengan pendapatan istri, semakin tinggi 

besarnya pendapatan seseorang maka orang 

tersebut akan berusaha memperoleh 
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pemahaman bagaimana cara memanfaatkan 

keuangan dengan cara yang lebih baik 

melalui pengetahuan keuangan. Besarnya 

jumlah pendapatan dalam sebuah keluarga 

seringkali dihubungkan dengan pengambilan 

keputusan investasi. Namun banyak 

keluarga yang tidak memiliki pengetahuan 

tentang memanfaatkan keuangan sehingga 

tidak mempunyai pemahaman yang bagus 

tentang investasi. Untuk itu perlunya 

pengetahuan keuangan, semakin banyak 

pengetahuan tentang literasi keuangan maka 

investor akan semakin bijak dalam membuat 

keputusan keuangan. Income diukur 

berdasakan pendapatan dari semua sumber 

dengan indikator upah atau gaji. Dalam 

penelitian ini skala range digunakan untuk 

mengetahui berapa besar nominal 

pendapatan keluarga. 

Ida dan Cinthia Yohana Dwinta 

(2010) menyatakan bahwa terdapat 

kemungkinan yang besar bahwa individu 

dengan pendapatan yang didapatkan akan 

menunjukkan perilaku manajemen keuangan 

yang lebih bertanggung jawab, mengingat 

pendapatan tersebut memberikan 

kesempatan untuk bertindak secara 

bertanggung jawab. Bagi orang-orang yang 

memahami perencanaan keuangan, akan 

menggunakan pendapatannya untuk 

menabung terlebih dahulu sebelum 

digunakan untuk pengeluaran konsumsi. 

Dengan demikian keluarga dapat melakukan 

investasi, jika keuangan keluarga terjadi 

kebangkrutan atau dengan kata lain tidak 

dapat menggunakan pendapatan dengan 

sebaik mungkin maka keluarga tidak akan 

bisa investasi.  

Menurut Perry dan Morris (2015), 

seorang yang memiliki pendapatan akan 

menunjukkan perilaku tanggung jawab 

dalam mengelola keuangan, seorang 

individu akan mencari informasi yang 

relevan untuk hasil yang maksimal. Hasil 

penelitian dari Perry dan Morris (2015) 

menunjukkan bahwa pendapatan 

berpengaruh positif signifikan yang positif 

signifikan terhadap perilaku keuangan. 

LITERASI KEUANGAN  

Sofi Ariani, dkk (2015) menyatakan 

bahwa literasi keuangan diartikan sebagai 

kombinasi dari kesadaran, pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan perilaku yang 

diperlukan untuk membuat keputusan 

keuangan yang sehat yang pada akhirnya 

mencapai kesejahteraan keuangan individu. 

Literasi keuangan memiliki empat aspek 

yang menjadi tolok ukur yaitu : 1). Basic 

financial consept, penilaian yang dilakukan 

dengan pengetahuan mengenai tingkat suku 

bunga, inflasi, dan nilai tukar mata uang; 2). 

Saving dan borrowing, penilaian yang 

dilakukan dengan pengetahuan pengetahuan 

mengenai tabungan dan pinjaman seperti 

kredit; 3) Insurance, penilaian yang 

dilakukan dengan pengetahuan mengenai 

asuransi; 4) Investment, penilaian yang 

dilakukan dengan pengetahuan mengenai 

suku bunga pasar, saham, obligasi, dan suku 

bunga pasar. Literasi keuangan ini 

berpengaruh terhadap perilaku seseorang 

dalam mengelola keuangan dan keputusan 

investasi yang dibuat. Semakin baik tingkat 

tingkat literasi keuangan seseorang maka 

semakin bijak orang tersebut dalam 

membuat keputusan keuangan. Seorang 

investor yang memiliki literasi keuangan 

rendah kemungkinan kecil untuk memiliki 

saham yang merupakan instrumen keuangan 

yang cukup kompleks dan beresiko tinggi.   

Sofi Ariani, dkk (2015) menyatakan 

bahwa literasi keuangan diartikan sebagai 

kombinasi dari kesadaran, pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan perilaku yang 

diperlukan untuk membuat keputusan 

keuangan yang sehat yang pada akhirnya 

mencapai kesejahteraan keuangan individu. 

Literasi keuangan ini berpengaruh terhadap 

perilaku seseorang dalam mengelola 
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keuangan dan keputusan investasi yang 

dibuat. Investor yang mempunyai 

pemahaman lebih terhadap literasi keuangan 

akan lebih mudah dalam mengambil 

keputusan investasi. Karena dengan 

pengetahuan dan pemahaman yang lebih 

investor akan lebih bijak dalam 

memutuskan. Seorang investor yang 

memiliki literasi keuangan rendah 

kemungkinan kecil untuk memilih saham 

karena beranggapan bahwa saham memiliki 

resiko yang tinggi.  

PENGALAMAN KEUANGAN  

Ritma Pritazahara dan Untung 

Sriwidodo (2015) menyatakan bahwa 

pengalaman keuangan adalah kejadian 

tentang hal yang berhubungan dengan 

keuangan yang pernah dialami (dijalani, 

dirasakan, ditanggung) baik yang sudah 

lama atau baru saja terjadi sehingga dari 

pengalaman keuangan tersebut dapat 

digunakan untuk modal dalam mengelola 

keuangan. Pengalaman keuangan dapat 

diukur dengan kejadian yang pernah 

dialami. Pengalaman keuangan yang positif 

tentang mengelola keuangan akan 

berdampak pada investor ketika akan 

melakukan atau memilih jenis investasi. 

Pengalaman dapat dipelajari dari 

pengalaman pribadi, teman ataupun 

keluarga. Lusardi dan Tufano (2009) 

menyatakan bahwa pengalaman keuangan 

yang baik adalah ketika seseorang memiliki 

pengetahuan yang lebih maka akan 

melakukan pinjaman yang sesuai berbeda 

dengan pengetahuan yang rendah maka 

pengalaman keuangan cenderung buruk 

dengan melakukan pinjaman yang tinggi 

dengan tingkat pengembalian melebihi 

waktu yang ditentukan.  

Ritma Pritazahara dan Untung 

Sriwidodo (2015) menyatakan bahwa 

pengalaman keuangan adalah kejadian 

tentang hal yang berhubungan dengan 

keuangan yang pernah dialami (dijalani, 

dirasakan, ditanggung) baik yang sudah 

lama atau baru saja terjadi sehingga dari 

pengalaman keuangan tersebut dapat 

digunakan untuk modal dalam mengelola 

keuangan. Pengalaman keuangan dijadikan 

sebagai pembelajaran saat mengelola 

keuangan maupun pengambilan keputusan 

keuangan masa depan. Pengalaman 

keuangan dapat dijadikan sebuah 

pertimbangan pada pengambilan keputusan 

investasi, sehingga keputusan yang diambil 

akan memberikan keuntungan dimasa yang 

akan datang. 

 

Kerangka Pemikiran  

 Berikut adalah gambar yang menyajikan kerangka pemikiran penelitian : 

 

 

  

     (+) 

     (+) 

     (+) 

Gambar. 1.1 Kerangka Pemikiran

PENDAPATAN  

PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN 

INVESTASI 

KELUARGA 

LITERASI 

KEUANGAN 

PENGALAMAN 

KEUANGAN  
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Hipotesis Penelitian  
Dari kerangka pemikiran di atas, 

dapat disusun hipotesis penelitian sebagai 

berikut : 

H1 :Pendapatan tidak terdapat perbedaan         

terhadap pengambilan keputusan 

investasi berdasarkan tingkat 

pendapatan 

H2 :Literasi Keuangan berpengaruh 

positif  signifikan terhadap 

pengambilan keputusan investasi 

keluarga 

H3 :Pengalaman Keuangan berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

pengambilan keputusan investasi 

keluarga 

METODE PENELITIAN  

Klarifikasi Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek 

yang diteliti dan trediri atas sejumlah 

individu, baik yang terbatas. Pada penelitian 

ini tidak semua populasi diteliti hanya 

terdapat sebagian anggota populasi yang 

memenuhi kriteria yang terpilih sebagai 

sample.Teknik pengambilan sampling yang 

digunakan yaitu purposive sampling dimana 

pengumpulan informasi dari anggota 

populasi yang tersedia dengan cara yang 

mudah sesuai kriteria sesuai dengan yang 

telah ditentukan peneliti (Norma Yulianti 

dan Meliza Silvy, (2015), kriteria tersebut 

yaitu (1) Responden adalah masyarakat yang 

telah berkeluarga dan bekerja, (2) 

Responden adalah masyarakat yang 

mempunyai pendapatan keluarga minimal 

Rp 4.000.000, (3) Pengalaman investasi 

minimal 1 tahun. 

Kemudian pada tahap selanjutnya, 

pengambilan sampel menggunakan 

convenience sampling, yaitu prosedur untuk 

mendapatkan unit sampel menurut keinginan 

peneliti (Mudrajad Kuncoro, 2013:138), 

dimana sampel ini akan mudah dijangkau 

dan didapatkan oleh peneliti, untuk 

mendapatkan unit sampel yang mudah 

dijangkau, maka peneliti menyebarkan 

kuesioner pada beberapa perusahaan seperti 

bank, dan perusahaan tertentu.  

Definisi Operasional Variabel Keputusan 

Investasi 

 

Keputusan  investasi sebagai keputusan 

seorang individu untuk meletakkan sejumlah 

dananya pada jenis investasi tertentu. 

Penilaian investasi dapat diukur dengan 

prosentase individu dalam menentukan 

besarnya dana yang diinvestasikan pada 

instrumen pasar modal (saham, obligasi, 

reksadana) dan akun bank (tabungan, 

deposito). Investasi pada pasar modal adalah 

investasi yang dilakukan pada produk 

seperti saham. Investasi pada aset rill adalah 

investasi yang dilakukan pada emas, tanah 

maupun rumah. Dalam penelitian ini skala 

yang digunakan untuk menentukan besarnya 

dana yang digunakan adalah skala Ratio. 

Pengukuran variabel Pengambilan 

Keputusan Investasi menggunakan skala 

Ratio yaitu sebagai berikut : 

                   

 
                       

           
     

Definisi Operasional Variabel Tingkat 

Pendapatan  

 

Pendapatan merupakan total 

pendapatan kotor seorang individu tahunan 

yang berasal dari upah, hasil usaha, dan 

berbagai investasi. Pendapatandiukur 

berdasarkan pendapatan dari semua sumber. 

Pendapatan rumah tangga dapat 

didefinisikan sebagai pendapatan keluarga 

yang diperoleh dari beberapa sumber-

sumber seperti pendapatan suami 

digabungkan dengan pendapatan istri. 

Variable tingkat pendapatan ini diukur 

dengan skala range/nominal pendapatan 

individu dari Rp. 4.000.000  per bulan sesuai 



 

7 
 

dengan UMR Surabaya sampai dengan lima 

tingkatan keatas seperti pada Tabel 1.1 

 

 

SKOR KATEGORI 

1 Rp. 4.000.000 s/d Rp. 6.499.000 

2 Rp. 6.500.000 s/d Rp. 8.999.000 

3 Rp. 9.000.000 s/d Rp. 11.499.000 

4 Rp. 11.500.000 s/d Rp. 13.999.000 

5 ≥ Rp. 14.000.000 

 

 

Definisi Operasional Variabel Literasi 

Keuangan  

Literasi keuangan diartikan sebagai 

kombinasi dari kesadaran, pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan perilaku yang 

diperlukan untuk membuat keputusan 

keuangan yang sehat yang pada akhirnya 

mencapai kesejahteraan keuangan individu. 

Variabel literasi keuangan ini diukur dengan 

skala Ratio dengan membagi jumlah 

jawaban yang benar dengan mengajukan 

pertanyaan tentang literasi keuangan. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur 

Literasi Keuangan (1) Basic Financial 

Concept, penilaian yang dilakukan meliputi 

beberapa hal, seperti pengetahuan mengenai 

tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar 

mata uang, (2) Saving and borrowing, 

penilaian yang dilakukan meliputi 

pengetahuan mengenai tabungan dan 

pinjaman seperti kredit, (3) Insurance, 

penilaian yang dilakukan meliputi 

pengetahuan mengenai asuransi, seperti 

produk-produk asuransi jiwa, kesehatan, dan 

kendaraan bermotor, (4) Investment, 

penilaian yang dilakukan meliputi 

pengetahuan mengenai suku bunga pasar, 

saham, obligasi, dan resiko investasi.  

Pengukuran variabel Literasi 

Keuangan menggunakan skala Ratio yaitu 

sebagai berikut: 

                  

  
∑              

∑          
      

 

Definisi Operasional Variabel 

Pengalaman Keuangan  

Pengalaman keuangan adalah 

kejadian tentang hal yang berhubungan 

dengan keuangan yang pernah dialami 

(dijalani, dirasakan, ditanggung) baik yang 

sudah lama atau baru saja terjadi sehingga 

dari pengalaman keuangan tersebut dapat 

digunakan untuk modal dalam mengelola 

keuangan. Variabel pengalaman keuangan 

ini diukur dengan skala Rasio dengan 

indikator yang digunakan untuk mengukur 

Pengalaman Keuangan (1) Pengalaman 

investasi di pasar modal, (2) Pengalaman 

investasi di akun bank, (3) Pengalaman 

melakukan kredit pribadi 

Pengukuran variabel Pengalaman 

Keuangan menggunakan skala Ratio yaitu 

sebagai berikut: 

                    

  
∑           

∑          
      

 

HASIL PENELITIAN  

Uji Deskriptif  

Analisis deskriptif dilakukan untuk 

memberikan gambaran atas variabel-

variabel penelitian dari jawaban pertanyaan-

pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner 

oleh para responden. Dalam analisis ini 

dapat dijelaskan bagaimana tanggapan rata-

rata dari responden mengenai indikator-

indikator variabel dalam penelitian ini. 
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Berdasarkan data yang telah diolah, 

diperoleh gambaran dari responden yaitu 

60% perempuan dan 40% laki-laki, dengan 

usia rata-rata 20-29tahun sebesar 35%. 

Pendidikan responden sebesar 50% adalah 

Sarjana (S1) dengan pekerjaan sebagai 

pegawai swasta sebesar 56%. Total 

pendapatan rata-rata responden 44% sebesar 

Rp 4000000-Rp 6499000. 

Pengambilan keputusan investasi 

dapat didefinisikan sebagai keputusan 

seorang individu untuk meletakkan sejumlah 

dananya pada investasi pasar modal ataupun 

akun bank. Pemilihan jenis investasi dapat 

dinilai dengan prosentase individu 

menempatkan dananya untuk diinvestasikan 

baik pada pasar modal maupun akun bank. 

Variabel ini dapat diukur dengan 

menggunakan skala rasio. Tabel 4.2, 

menjelaskan bahwa sebanyak 83 responden 

atau sebagian besar responden menempatkan 

≤40% dana pada pasar modal terhadap akun 

bank, sedangkan sebanyak 19 responden 

memilih menempatkan dana pada pasar 

modal terhadap akun bank sebanyak ≥40%. 

 

Tabel 1.2 

HASIL ANALISIS DESKRIPTIF VARIABEL PEMILIHAN JENIS 

INVESTASI  

% Dana Pasar Modal Terhadap 

% Dana Akun Bank 

Jumlah  Prosentase  

0-  ≤20 69 67% 

>20-≤40 14 14% 

>40-≤60 11 11% 

>60-≤80 5 5% 

>80 3 3% 

Total  102 100% 

Median  - 11% 

Sumber : data diolah 

 

Literasi keuangan diartikan sebagai 

kombinasi dari kesadaran pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan perilaku yang 

diperlukan untuk membuat keputusan 

keuangan untuk mencapai kesejahteraan 

keuangan. Tabel 4.3, menjelaskan bahwa 

literasi keuangan dikategorikan menjadi 3, 

yaitu literasi rendah, sedang, dan tinggi. 

Dari hasil pengelompokan menunjukkan 

bahwa responden dengan kategori literasi 

keuangan rendah dengan nilai <50 sebanyak 

1 responden, dengan kategori literasi 

keuangan sedang dengan nilai 50-80 

sebanyak 54 responden, dan sebanyak 47 

responden dengan kategori literasi keuangan 

tinggi dengan nilai >80. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa responden di Surabaya 

mempunyai literasi keuangan yang cukup 

baik ketika akan mengambil keputusan 

investasi. 
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Tabel 1.3 

FREKUENSI SKOR RASIO LITERASI KEUANGAN  

Skor Literasi 

Keuangan  

Kategori Literasi 

Keuangan  

Total  Prosentase  

<50 Rendah 1 1% 

50-80 Sedang 54 53% 

>80 Tinggi 47 46% 

Total - 102 100% 

Sumber : data diolah 

 

Pengalaman keuangan diartikan 

sebagai kejadian tentang hal yang 

berhubungan dengan keuangan yang pernah 

dialami baik yang telah terjadi maupun 

sedang terjadi Untuk mengukur variabel ini 

menggunakan skala rasio. Tabel 4.5 

menjelaskan bahwa pengalaman keuangan 

dikategorikan menjadi 3, yaitu pengalaman 

keuangan  rendah, sedang, dan tinggi. Dari 

hasil pengujian menunjukkan bahwa 

responden dengan kategori pengalaman 

keuangan rendah dengan nilai <25 sebanyak 

3 responden, dengan kategori pengalaman 

keuangan sedang dengan nilai 25-50 

sebanyak 80 responden, dan sebanyak 19 

responden dengan kategori pengalaman 

keuangan tinggi dengan nilai >50. Sehingga, 

dapat disimpulkan bahwa responden di 

Surabaya mempunyai pengalaman keuangan 

yang cukup baik dibandingkan dengan kota 

lainnya, seperti Sidoarjo dan Gresik sebagai 

salah satu kota terdekat dengan Surabaya. 

Tabel 1.4 

FREKUENSI SKOR RASIO PENGALAMAN KEUANGAN 

Skor Pengalaman 

Keuangan  

Kategori 

Pengalaman 

Keuangan  

Total  Prosentase  

<25 Rendah 3 3% 

25-50 Sedang 80 78% 

>50 Tinggi 19 19% 

Total - 102 100% 

Sumber : data diolah 

 

Tingkat pendapatan dalam penelitian ini 

merupakan pendapatan total keluarga yaitu 

pendapatan suami yang digabungkan dengan 

pendapatan istri. Dalam penelitian ini 

variabel tingkat pendapatan diukur dengan 

skala ordinal dengan menggunakan 5 

kategori. Tabel 4.7 diatas, menjelaskan 

bahwa rata-rata prosentase dana pasar modal 

terhadap akun bank pada responden dengan 

memiliki pendapatan Rp 4.000.000-Rp 

6.499.000 sebesar 18%. Sedangkan rata-rata 

prosentase dana pasar modal terhadap akun 

bank dengan total pendapatan >Rp 

14.000.000 sebesar 67%. Sehingga, 

responden dengan total pendapatan 

>14.000.000 lebih banyak menempatkan 

dananya pada pasar modal relative lebih 

besar dari pada penempatan dana pada akun 

bank. 
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Tabel 1.5 

HASIL ANALISIS DESKRIPTIF VARIABEL TINGKAT PENDAPATAN  

 

Pendapatan  
Rata-rata Prosentase Dana Pasar 

Modal/Dana Akun Bank  

Rp 4.000.000- Rp 6.499.000 18% 

Rp 6.500.000- Rp 8.999.000 17% 

Rp 9.000.000- Rp 11.499.000 17% 

Rp 11.500.000- Rp 13.999.000 4% 

≥ Rp 14.000.000 67% 

Sumber : data diolah 

 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Dalam penelitian ini analisis 

inferensial yang digunakan yaitu ANOVA 

dan MRA atau Multiple Regression 

Analysis. ANOVA digunakan untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh  variabel 

bebas yaitu tingkat pendapatan terhadap 

variabel terikat yaitu keputusan investasi. 

Sedangkan untuk MRA digunakan untuk 

menguji pengaruh variabel bebas yaitu 

literasi keuangan dan pengalaman keuangan 

terhadap variabel terikat yaitu keputusan 

investasi. 

 

Tabel 1.6 

Tabel Regresi Linear Berganda 

 

Variabel B T hitung T tabel Sign. R
2
 Keputusan 

Constant -525 -3.963 - 0.000 - - 

Literasi 

Keuangan 
.530 3.805 1.64 0.000 0.1274 H0 ditolak 

Pengalaman 

Keuangan 
.596 4.079 1.64 0.000 0.1436 H0 ditolak 

Pengambilan Keputusan Investasi (Y) 

F Hitung : 15.361 

F Tabel : 3.15 

Sign. F : 0.000 

R Square : .237 

Sumber : data diolah 

 

Y= -525 + 0,530X1+ 0.596X2 + ei  

Tabel 4.8 dapat dijelaskan bahwa 

nilai t hitung dari literasi keuangan sebesar 

3.805 dengan alpha 0.05 dan df 99 untuk itu 

t tabelnya adalah 1.64. Jadi t hitung > t tabel 

(3.805>1.64), dengan tingkat signifikan 

0.000<0.05, artinya H0 ditolak dan H1 

diterima. Sehingga literasi keuangan secara 

parsial berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengambilan keputusan investasi. 

Tabel 4.8 dapat dijelaskan bahwa nilai t 

hitung dari pengalaman keuangan sebesar 

4.079 dengan alpha 0.05 dan df  99 untuk itu 

t tabelnya adalah 1.64. Jadi t hitung > t tabel 

(4.079>1.64), dengan tingkat signifikan 

0.000<0.05, artinya H0 ditolak dan H1 

diterima. Sehingga pengalaman keuangan 

secara parsial berpengaruh positif signifikan  
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terhadap pengambilan keputusan investasi.  

Tabel 1.7 

Hasil Perhitungan Uji ANOVA 

Variabel F hitung F tabel Sign. Kesimpulan 

Tingkat 

Pendapatan  

1.424 2.52 0.232 H0 diterima 

Sumber : data diolah 

 

Hasil uji ANOVA menunjukkan F 

hitung(1.424) < Ftabel (2.52), sedangkan 

signifikan 0.232>0.05 sehingga H0 diterima 

atau H1 ditolak. Dalam hal ini menunjukkan 

bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan 

dalam pengambilan keputusan investasi 

diantara tingkat pendapatan, jadi tingkat 

pendapatan tidak memiliki hubungan yang 

signifikan dengan pengambilan keputusan 

investasi. 

Pengaruh Pendapatan Terhadap 

Pengambilan Keputusan Investasi   

 Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

pendapatan tidak ada perbedaan terhadap 

pengambilan keputusan investasi 

berdasarkan tingkat pendapatan. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

diantara kategori pendapatan yang ada 

terhadap pegambilan keputusan investasi. 

Dapat dijelaskan bahwa responden dengan 

pendapatan terkecil dapat memilih menaruh 

dana pada pasar modal, sedangkan 

pendapatan terbesar pun dapat memilih 

menaruh dana pada pasar modal, sehingga 

responden dengan pendapatan terkecil 

sampai terbesar bebas dalam menaruh porsi 

dana investasinya. 

 Hal ini dapat dikarenakan banyak 

masyarakat yang ingin menambah 

keuntungan dimasa mendatang. Pendapatan 

paling rendah seseorang Rp 4.000.000-Rp 

6.499.000 sampai pendapatan paling tinggi 

>Rp 14.000.000 sama-sama menempatkan 

dananya untuk investasi baik pada pasar 

modal.  Hal ini dimungkinkan karena rata-

rata usia responden adalah 20-29 tahun yang 

dapat dikatakan sebagai usia yang produktif 

untuk meningkatkan karir dan menambah 

keuntungan dimasa yang akan datang 

dengan menempatkan dananya pada pasar 

modal. Terdapat pula alasan bahwa untuk 

saat ini berinvestasi pada pasar modal 

tidaklah sulit. Jika sebelumnya untuk 

berinvestasi pada pasar modal membutuhkan 

dana yang besar, sehingga hanya masyarakat 

berpendapatan besar yang dapat melakukan 

investasi pasar modal. Untuk saat ini para 

investor hanya dengan mengeluarkan uang 

Rp 1.000.000 dapat melakukan investasi 

pada pasar modal sehingga tidak 

membutuhkan pendapatan yang besar 

masyarakat dapat berinvestasi pada pasar 

modal. Hal tersebut yang menyebabkan 

pendapatan tidak mempunyai perbedaan 

terhadap pengambilan keputusan investasi. 

Hal ini berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Perry & Morris (2015) 

yang menyatakan bahwa pendapatan 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

pengambilan keputusan keuangan yang 

dilakukan di Amerika. 

Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap 

Pengambilan Keputusan Investasi  

Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

literasi keuangan berpengaruh positif 

signifikan terhadap pemilihan jenis 

investasi. Hal ini menunjukkan bahwa 

seseorang yang mempunyai pemahaman 

literasi keuangan yang baik lebih memilih 

jenis investasi yang memiliki resiko tinggi 

dalam  hal ini adalah pasar modal. Semakin 

tinggi literasi keuangan seseorang maka 

akan semakin tinggi pula seseorang akan 
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menaruh dananya pada investasi pasar 

modal. Pada saat ini investasi pada akun 

bank sangat mudah ditemui dan informasi 

yang didapatkan sangat mudah baik melalui 

pegawai bank, melalu teman ataupun 

keluarga. Berbeda dengan pasar modal yang 

herus memiliki pengetahuan yang tinggi dan 

keahliannya dalam melakukan investasi. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang 

maka akan mempengaruhi untuk 

berinvestasi pada pasar modal. Secara 

keseluruhan pada pengambilan  keputusan 

investasi sebanyak 67% responden 

menempatkan dananya pada investasi pasar 

modal sebanyak 20%. Namun, masih 

terdapat masyarakat Surabaya yang kurang 

memahami tentang Saving and Borrowing 

serta tentang Insurance yang dibuktikan 

dengan prosentase jawaban responden item 

LK4 dan item LK7 pada Tabel 4.4. Hal ini 

menunjukkan bahwa masyarakat Surabaya 

kurang memahami tentang pengelolaan 

hutang dan fungsi dari asuransi sehingga 

akan mempengaruhi pengambilan keputusan 

investasi. Peran serta dari seluruh 

masyarakat, Broker, OJK, serta Pemerintah 

sangat dibutuhkan. Pemerintah maupun OJK 

dapat melakukan penyuluhan kepada para 

Broker. Seorang Broker  tentunya telah 

mempunyai literasi keuangan yang baik, 

namun dengan dibekali kembali ilmu yang 

dapat disampaikan kepada masyarakat luas 

agar pengetahuan tentang pasar modal 

semakin baik dan memutuskan untuk 

berinvestasi pada pasar modal.  

Berbeda dengan penelitian Sofi 

Ariani, dkk (2016) yang mengatakan bahwa 

literasi keuangan tidak signifikan terhadap 

pengambilan keputusan investasi. Dapat 

dimungkinkan berbeda pada  jenis investasi 

yang diteliti yaitu akun bank dan  rill aset, 

sedangkan pada penelitian ini menggunaan 

jenis investasi pasar modal dan akun bank.  

Pengaruh Pengalaman Keuangan 

Terhadap Pengambilan Keputusan 

Investasi  

Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

pengalaman keuangan berpengaruh positif 

signifikan terhadap pemilihan jenis 

investasi. Hal ini menunjukkan bahwa 

masyarakat Surabaya pada umumnya telah 

memiliki pengalaman keuangan yang cukup 

baik. Pengalaman berinvestasi pada pasar 

modal sangat dibutuhkan yang tidak 

sembarang orang dapat melakukannya, 

seperti menganalisis laporan keuangan 

perusahaan, memprediksi kemungkinan arah 

pergerakan harga saham. Semakin tinggi 

pengalaman keuangan seseorang maka 

semakin tinggi pula seseorang menempatkan 

dananya pada pasar modal. Masyarakat 

dengan pengalaman yang tinggi akan 

berbeda dengan pengalaman yang rendah. 

Semakin lama pengalaman yang memiliki 

dalam berinvestasi pada pasar modal maka 

dana yang ditempatkan oleh investor akan 

semakin besar pula. Pada penelitian ini 

pengalaman responden sangat sedikit yang 

menempatkan dananya pada investasi pasar 

modal obligasi serta giro pada akun bank, 

responden banyak yang menempatkan 

dananya pada tabungan dan reksadana pada 

investasi pasar modal.  

Hal penelitian ini sama dengan 

penelitian Lusardi & Tufano (2009) yang 

menyatakan bahwa pengalaman keuangan 

berpengaruh positif. Namun, dalam 

penelitian yang dilakukan Lusardi & Tufano 

pengalaman keuangan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kemampuan berhutang. 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN 

SARAN  

Berdasarkan hasil pengujian maka 

dapat disimpulkan bahwa (1) Tidak ada 

perbedaan terhadap pengambilan keputusan 

investasi keluarga berdasarkan pendapatan, 

(2) Literasi Keuangan berpengaruh positif 
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signifikan terhadap keputusan investasi 

keluarga, (3) Pengalaman Keuangan 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

keputusan investasi keluarga. (4) Secara 

simultan literasi keuangan, pengalaman 

keuangan  secara bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap pengambilan 

keputusan investasi keluarga.  

Penelitian ini memiliki keterbatasan 

yaitu (1) Kuesioner disebarkan pada 

keluarga dekat yang telah berkeluarga, di 

berikan pada warga yang berkeluarga di 

lingkungan tempat tinggal, dititipkan pada 

teman, dititipkan pada perusahaan, (2) Pada 

penelitian ini variable literasi keuangan dan 

pengalaman keuangan hanya memberikan 

kontribusi sebesar 23,7 persen terhadap 

variable pengambilan keputusan investasi.  

Adapun saran yang dapat diberikan 

dalam penelitian ini. (1) Bagi investor yang 

memilih pasar modal ditingkatkan literasi 

keuangannya karena pasar modal memiliki 

resiko yang tinggi, (2) Bagi peneliti 

selanjutnya diharapkan untuk memperluas 

wilayah penyebaran penelitiannyaagar dapat 

mengetahui sejauh mana masyarakat 

memahami tentang investasi khususnya pada 

investasi pasar modal, (3) Bagi peneliti 

selanjutnya diharapkan menggunakan 

variable bebas lainnya yang tidak terdapat 

pada penelitian ini, misalnya variable Risk 

Tolerance dan Over Convieance agar dapat 

diperoleh hasil yang lebih baik, (4) Bagi 

peneliti selanjutnya diharapkan agar 

melakukan secara langsung bertatap muka 

dengan selurus responden agar kuesioner 

dapat terisi dengan tepat dan benar, (5) 

Masyarakat Surabaya kurang memahami 

tentang pengelolaan hutang dan fungsi dari 

asuransi sehingga mempengaruhi tentang 

kemampuan literasi keuangan responden, 

untuk itu dapat dilakukan penyuluhan pada 

organisasi-organisasi sebagai cara agar 

literasi keuangan masyarakat semakin baik. 
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