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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Investasi merupakan suatu kegiatan meletakkan sejumlah dana ke sebuah 

usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. 

Aktivitas investasi biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kelebihan 

dana. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang memiliki 

keterbatasan dana juga dapat melakukan investasi. Suatu investasi dapat dikatakan 

menguntungkan jika investasi tersebut bisa membuat pemodal mendapatkan 

kekayaan. Macam-macam bentuk investasi antara lain investasi pada asset riil 

(Real Assets) misalnya: tanah, emas dan investasi pada asset finansial (Financial 

Assets) misalnya: deposito, sertifikat BI, saham, obligasi, opsi, warrant dan lain 

sebagainya. Eduardus Tandelilin (2010:1) menyatakan bahwa investasi adalah 

komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini 

dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa depan.  

Investasi sangat penting bagi suatu negara terutama Indonesia karena 

investasi dapat meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di dalam 

negeri. Semakin kecil investasi yang ditempatkan pada Negara, maka semakin 

kecil pula tingkat pertumbuhan dan pembangunan di Indonesia. 

 Dewi Ayu Wulandari dan Rr.Iramani (2014) mengatakan Keputusan 

investasi adalah suatu kebijakan atau keputusan yang diambil untuk menempatkan 

modal pada suatu asset untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang 
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atau permasalahan bagaimana seseorang harus mengalokasikan dana kedalam 

bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang 

akan datang). Terdapat dua golongan dalam sebuah investasi yaitu investasi riil 

(real investment) dimana investasi dapat berupa obyek real atau nyata seperti 

tanah, rumah, perhiasan, mobil dan lain-lain. Lalu terdapat juga investasi 

keuangan yaitu investasi pada asset keuangan dengan sejumlah dana tertentu ke 

berbagai asset seperti saham, obligasi, deposito, dan lain-lain, baik pada instansi 

yang bergerak di bidang keuangan secara langsung maupun diperdagangkan di 

Bursa Efek Indonesia. 

Keputusan Investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu 

literasi keuangan, selain itu terdapat fakor persepsi risiko serta faktor psikologis 

yaitu toleransi resiko. 

Keputusan investasi dapat dipengaruhi oleh literasi keuangan. Hilgert 

(2003) mengemukakan bahwa seseorang yang memiliki literasi keuangan yang 

baik memiliki tanggung jawab yang lebih baik secara keuangan. Literasi keuangan 

tidak hanya mampu membuat seseorang menggunakan uang dengan bijak, namun 

juga dapat memberikan manfaat pada kondisi ekonominya sehingga besar 

kemungkinan seseorang berinvestasi dan tepat dalam melakukan pengambilan 

keputusan investasi. Oleh karena itu Pengambilan keputusan investasi pada 

masing-masing investor akan berbeda tergantung dengan literasi keuangan 

masing-masing investor. Hal ini sesuai dengan penelitian Al-Tamimi dan Kalli 

(2009) berarti bahwa tingkat literasi investor berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan investasi yang dibuat investor tersebut. Sofi Ariani dkk (2015) 
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Memperlihatkan bahwa literasi keuagan tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap keputusan investasi terkait pemilihan aset riil dan akun bank. Berbeda 

dengan Al-Tamimi dan Kalli (2009) yang  menyatakan bahwa dengan berliterasi 

keuangan tinggi maka investor cenderung berinvestasi pada aset yang memiliki 

return tinggi. 

Keputusan Investasi juga dipengaruhi oleh persepsi seseorang terhadap 

suatu risiko. Persepsi adalah proses dimana individu mengatur dan 

menginterprestasikan kesan-kesan sensor mereka guna memberikan arti bagi 

lingkungan mereka (Robbins and Judge 2008:175).  Penelitian Dewi Ayu dan 

Rr.Iramani (2014) menunjukkan bahwa persepsi risiko memberikan pengaruh 

signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi hasilnya menunjukkan 

lamanya masa investasi membuat para investor tetap melaksanakan keputusan 

yang cenderung berisiko meskipun mereka ber-persepsi hal tersebut memiliki 

risiko yang besar. 

Toleransi risiko juga mempengaruhi pengambilan keputusan investasi 

seseorang. Abdul Halim (2005) menjelaskan bahwa preferensi investor terhadap 

risiko; maka investor dibedakan menjadi tiga bagian, pertama adalah Investor 

yang suka risiko (risk seeker), artinya investor yang apabila dihadapkan pada dua 

pilihan investasi yang memberikan return yang sama dengan risiko yang berbeda, 

maka ia akan lebih mengambil risiko yang lebih tinggi. Biasanya investor jenis ini 

bersikap agresif dan spekulatif dalam mengambil keputusan investasi karena 

mereka tahu bahwa hubungan return dan risiko adalah positif. Jenis yang kedua 

adalah investor yang netral terhadap risiko (risk neutral), artinya investor yang 
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akan meminta kenaikan return yang sama untuk setiap kenaikan risiko. Jenis 

investor ini umumnya cukup fleksibel dan bersikap hati-hati (prudent) dalam 

mengambil keputusan investasi. Ketiga adalah investor yang tidak menyukai 

risiko atau menghindari risiko (risk averter), artinya investor yang apabila 

dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberika return yang sama dengan 

risiko yang berbeda, maka ia akan lebih suka mengambil investasi dengan risiko 

yang rendah. 

Toleransi investor terhadap resiko sangat mempengaruhi pilihan investasi 

dan besarnya dana yang akan diinvestasikan. Dewi Ayu dan Rr. Iramani (2014) 

Investasi mana yang dipilih dan besarnya dana yang diinvestasikan sangat 

dipengaruhi oleh toleransi investor terhadap risiko (risk tolerance), yakni sikap 

terhadap risiko yang akan dihadapi, apakah investor menyukai risiko (risk seeker), 

menghindari risiko (risk averter), atau mengabaikan risiko (risk indifference). 

Pendapat di atas didukung peneliti sebelumnya oleh Dewi Ayu Wulandari 

dan Rr. Iramani (2014) bahwa investor yang memiliki risk tolerance tinggi 

cenderung akan memilih investasi saham, sedangkan investor yang memiliki risk 

tolerance rendah cenderung akan memilih investasi deposito. Yohnson (2008) 

menyatakan bahwa investor yang memiliki risk tolerance yang tinggi akan 

berinvestasi pada pasar modal, sedangkan investor yang memiliki risk tolerance 

yang rendah cenderung memilih investasi pada akun bank. Bailey dan Kinerson 

(2005) dalam Dewi Ayu dan Rr. Iramani (2014) menyatakan bahwa toleransi 

risiko dapat dijadikan sebagai predictor yang sangat kuat dalam pengambilan 

keputusan investasi. 
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 Berdasarkan pada latar belakang dan berbagai referensi penelitian yang 

telah diuraikan diatas, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian 

yang berkaitan dengan Pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Risiko dan 

Toleransi Risiko terhadap Pengambilan Keputusan Investasi Masyarakat Surabaya 

guna mengetahui bagaimana perilaku investor yang memiliki sifat konsumtif, 

gaya hidup tinggi, serta kebutuhan akan hiburan yang tinggi di Ibukota Jawa 

Timur dapat membuat keputusan investasi dengan tepat. Karena Surabaya 

merupakan kota metropolitan yang membuat masyarakatnya memiliki sifat-sifat 

diatas sehingga menyebabkan pengeluaran bulanan yang sangat tinggi. Maka 

peneliti ingin mengetahui bagaimana Perilaku Investor Surabaya yang memiliki 

kebutuhan yang tinggi dapat berinvestasi dan membuat keputusan investasi 

dengan tepat. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap pengambilan 

keputusan investasi? 

2. Apakah persepsi risiko berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 

investasi? 

3. Apakah toleransi risiko berpengaruh positif terhadap pengambilan 

keputusan investasi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam dari 

rumusan masalah diatas. Maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh positif literasi keuangan terhadap 

pengambilan keputusan investasi. 

2. Untuk menganalisis pengaruh persepsi risiko terhadap pengambilan 

keputusan investasi. 

3. Untuk menganalisis pengaruh positif toleransi risiko terhadap pengambilan 

keputusan investasi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya baik bagi pengembangan ilmu maupun penelitian di 

bidang Manajemen terutama Keuangan. 

b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh 

Literasi Keuangan, Persepsi Risiko dan Toleransi Risiko terhadap 

Pengambilan Keputusan Investasi Masyarakat Surabaya. 

2.   Manfaat Praktis 

a) Bagi mahasiswa 
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Diharapkan dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan serta 

wawasan yang luas bagi mahasiswa S1 Manajemen terutama konsentrasi 

Keuangan. 

b) Bagi Investor 

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan investor akan 

pentingnya literasi keuangan, persepsi risiko dan toleransi resiko agar 

pengambilan keputusan investasi dapat dilakukan secara optimal. 
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1.5 Sistematika Penulisan Proposal Skripsi 

Sistematika penulisan proposal ini dibagi ke dalam tiga bab. Setiap bab 

dibagi menjadi sub-sub bab berisi uraian secara sitematis yang mendukung isi dari 

setiap bab secara keseluruhan. Berikut sistematika proposal skripsi ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian terdahulu, 

landasan teori yang mendukung tentang variabel-variabel yang 

digunakan oleh peneliti yaitu variabel Literasi Keuangan, Persepsi 

Risiko dan Toleransi Risiko sebagai variabel independen serta 

pengambilan keputusan investasi sebagai variabel dependen, kerangka 

pemikiran, serta hipotesis yang muncul dalam penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang rancangan penelitian yang 

digunakan peneliti, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, instrumen penelitian, populasi 

sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan 

data, serta yang terakhir metode analisis data. 
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BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai gambaran subyek 

penelitian yang merupakan bagaimana proses penelitian ini dilakukan, 

menggunakan sarana apa penelitian ini dalam mendapatkan data dan 

karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian. Dalam bab 

ini juga dijelaskan analisis data beserta hasil analisis yang mendukung 

peneliti dalam interprestasi. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab terakhir peneliti menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan 

hasil analisis dan menjelaskan mengenai keterbatasan dalam penelitian 

yang muncul ketika peneliti melakukan penelitian, serta peneliti juga 

menuliskan saran untuk perbaikan penelitian ini dimasa yang akan 

datang untuk memberikan gambaran bagi peneliti selanjutnya yang 

akan mengembangkan penelitian ini.  


