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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1      Penelitian Terdahulu 

Berikut ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai 

acuan dalam penelitian ini yang dapat dirangkum sebagai berikut : 

1. Sofi Ariani dkk (2015) 

Penelitian ini membahas mengenai Pengaruh literasi keuangan, locus of 

control dan etnis terhadap pengambilan keputusan investasi. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengaruh literasi keuangan, locus of control, 

dan etnis terhadap pengambilan keputusan investasi. Variabel terikat dalam 

penelitian ini yaitu pengambilan keputusan investasi sedangkan variabel bebas 

dalam penelitian ini yaitu literasi keuangan, locus of control dan etnis. Sampel 

yang digunakan adalah 199 investor yang menempatkan dananya di akun bank 

dan aset di wilayah Surabaya dan Madura di akun bank (tabungan, deposito, dan 

giro) dan aset riil (tanah, rumah emas, dan properti) dengan pendapatan lebih dari 

Rp 4.000.000,00. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan metode sampling convenience sampling. Data 

yang diperoleh menggunakan kuisoner. Alat analisis yang digunakan adalah uji 

statistik regresi linier berganda.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan, locus of control 

internal, locus of control eksternal, dan etnis tidak secara bersama-sama tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Locus of control internal 
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merupakan satu-satunya variabel bebas yang secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan investasi. 

Persamaan peneliti terletak pada variabel independen yaitu literasi 

keuangan dan variabel dependen yaitu pengambilan keputusan investasi. Selain 

itu, persamaan selanjutnya yaitu menggunakan metode survey dengan menyebar 

kuisioner menggunakan teknik convenience sampling serta sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Persamaan terakhir yaitu 

menggunakan analisis regresi berganda. 

Perbedaannya yaitu peneliti sekarang tidak menggunakan variabel 

independen locus of control dan etnis namun menambahkan variabel independen 

baru yaitu persepsi risiko dan toleransi risiko. Sampel pada peneliti terdahulu 

yaitu masyarakat Surabaya dan Madura sedangkan Sampel pada peneliti sekarang 

hanya masyarakat Surabaya. Selain itu, pada teknik pen gambilan sampel peneliti 

sekarang menambahkan teknik purposive sampling dan snowball sampling.  

2.   Kartini dan Nuris Firmansyah Nugraha (2015) 

Penelitian ini mengambil topik tentang Pengaruh Illusion Of Control, 

Overconfidence Dan Emotion Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi Pada 

Investor di Yogyakarta. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah illusions of control, overconfidence dan emotion memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi pada investor di Yogyakarta. 

Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu pengambilan keputusan investasi 

sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini Illusion Of Control, 

Overconfidence Dan Emotion. Sampel yang digunakan adalah investor yang 
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berumur 17 hingga 40 tahun dan berinvestasi saham di Yogyakarta. Sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh 

secara langsung dari responden. Metode pengumpulan datanya dengan 

menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

teknik non random sampling yaitu metode purposive sampling. Selain itu 

penelitian ini juga menggunakan teknik convenience sampling dan selanjutnya 

penelitian juga menggunakan snowball sampling. Alat analisis yang digunakan 

adalah uji statistik regresi linier berganda. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa overconfidence mempunyai 

hubungan positif signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi, yang 

berarti semakin investor overconfidence maka semakin sering pengambilan 

keputusan investasi yang dilakukan. Dengan kata lain orang yang overconfidence 

lebih memandang suatu risiko itu rendah dan sebaliknya, orang yang tidak 

overconfidence  lebih memandang suatu risiko itu tinggi. 

Persamaan peneliti terletak pada variabel terikat yaitu pengambilan 

keputusan investasi. Selain itu, persamaan selanjutnya yaitu menggunakan metode 

survey dengan menyebar kuisioner menggunakan teknik purposive sampling, 

convenience sampling, dan snowball sampling serta sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer. Persamaan terakhir yaitu menggunakan 

analisis regresi berganda melalui uji T dan uji F. 

Perbedaannya yaitu peneliti sekarang tidak menggunakan variabel 

independen Illusion Of Control, Overconfidence Dan Emotion namun 

menambahkan variabel independen baru yaitu literasi keuangan, persepsi risiko 
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dan toleransi risiko. Sampel pada peneliti terdahulu yaitu masyarakat Yogyakarta 

sedangkan Sampel pada peneliti sekarang yaitu masyarakat Surabaya. 

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

Penelitian ini membahas mengenai Studi Experienced Regert, Risk 

Tolerance, Overconfidence dan Risk Perception Pada Pengambilan Keputusan 

Investasi Dosen Ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Studi Experienced Regert, Risk Tolerance, Overconfidence dan Risk Perception 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi 

pada dosen ekonomi. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu pengambilan 

keputusan investasi pada dosen ekonomi sedangkan variabel bebasnya yaitu 

Experienced Regert, Risk Tolerance, Overconfidence dan Risk Perception. Sampel 

yang digunakan yaitu dosen ekonomi di Surabaya. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah teknik non random sampling yaitu metode purposive 

sampling, convenience sampling dan snowball sampling. Data yang dikumpulkan 

bersumber pada data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan metode 

survey yakni menyebarkan kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah uji 

statistik regresi linier berganda.  

  Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa risk tolerance 

berperngaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Penelitian 

tersebut membuktikan bahwa investor yang memiliki risk tolerance tinggi 

cenderung akan memilih investasi saham, sedangkan investor yang memiliki risk 

tolerance rendah cenderung akan memilih investasi pada deposito. Dengan kata 

lain, investor dengan risk tolerance yang tinggi akan cenderung mengambil 
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keputusan yang lebih berani dibandingkan dengan orang dengan tingkat risk 

tolerance rendah. 

  Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yakni 

menggunakan variabel pengambilan keputusan investasi sebagai variabel terikat 

dan risk perception dan risk tolerance sebagai variabel bebas. Selanjutnya yaitu 

data yang dikumpulkan bersumber pada data primer yang dikumpulkan dengan 

menyebarkan kuesioner menggunakan teknik purposive sampling, convenience 

sampling dan snowball sampling serta menggunakan analisis regresi linier 

berganda melalui uji T dan uji F. 

  Perbedaan dari penelitian yang dilakukan yakni selain menggunakan 

variabel risk perception dan risk tolerance peneliti menambahkan variabel literasi 

keuangan. Sampel dalam penelitian sebelumnya hanya pada Dosen Ekonomi 

sedangkan pada penelitian sekarang yaitu Masyarakat Surabaya. 

4.   Siti Mar’atur Rosyidah dan Wiwik Lestari (2013) 

Penelitian ini mengambil topik “Religiusitas Dan Persepsi Risiko 

Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Pada Perspektif Gender”. Tujuan utama 

dari penelitian ini untuk mengetahui apakah religiusitas dan persepsi risiko 

berpengaruh dalam pengambilan keputusan investasi pada perspektif gender. 

Variabel terikat pada penelitian ini yaitu pengambilan keputusan investasi pada 

perspektif gender sedangkan variabel bebasnya yaitu religiusitas dan persepsi 

risiko. Sampel yang digunakan yaitu pengusaha Muslim Sidoarjo, kemudian 

dianalisis dengan Generalized Structured Component Analysis (GeSCA) secara 

deskriptif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik non random 
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sampling yaitu metode convenience sampling. Data yang dikumpulkan bersumber 

pada data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan metode survey yakni 

menyebarkan kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah uji statistik regresi 

linier berganda.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas dan persepsi 

risiko tidak berpengaruh pada pengambilan keputusan investasi.Selain itu, jenis 

kelamin tidak terbukti sebagai moderator. Hal ini menunjukkan bahwa pria dan 

wanita memiliki persepsi yang sama terhadap risiko ketika mereka membuat 

keputusan investasi. 

  Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yakni 

menggunakan variabel pengambilan keputusan investasi sebagai variabel terikat 

dan persepsi risiko sebagai variabel bebas. Selanjutnya yaitu data yang 

dikumpulkan bersumber pada data primer yang dikumpulkan dengan 

menyebarkan kuesioner menggunakan teknik convenience sampling serta 

menggunakan analisis regresi linier berganda melalui uji T dan uji F. 

  Perbedaan dari penelitian yang dilakukan yakni penelitian terdahulu 

menggunakan variabel bebas religiusitas sedangkan peneliti sekarang 

menambahkan vaiabel bebas yaitu literasi keuangan dan toleransi risiko. Sampel 

dalam penelitian sebelumnya yaitu pada pengusaha muslim sidoarjo sedangkan 

pada penelitian sekarang yaitu Masyarakat Surabaya. 

5.  Al-Tamimi dan Kalli (2009) 

Penelitian ini membahas mengenai literasi keuangan investor dari 

UAE yang berinvestasi ke pasar keuangan lokal. Tujuan dari penelitian ini yaitu 
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menguji hubungan antara literasi keuangan dan faktor yang mempengaruhi 

keputusan berinvestasi. Variabel terikat dari penelitian ini yaitu keputusan 

investasi sedangkan variabel bebas yang diuji yaitu literasi keuangan dan faktor 

demografi. Sampel penelitian sebanyak 290 investor National UAE. Teknik 

analisis sebanyak tiga macam yaitu Logistic Regression, One-way ANOVA dan 

Multiple Regression Analysis. Data yang dikumpulkan bersumber pada data 

primer yang dikumpulkan dengan menggunakan metode survey yakni 

menyebarkan kuesioner. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan 

antara literasi keuangan dan keputusan investasi. Artinya investor yang memiliki 

tingkat literasi keuangan yang tinggi cenderung memilih investasi yang memiliki 

return tinggi dengan memanfaatkan kelebihan dana dan pengetahuan yang 

dimiliki. Akhirnya hasil dari ini mengindikasi bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara literasi keuangan dan keputusan investasi.  

  Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yakni 

menggunakan variabel pengambilan keputusan investasi sebagai variabel terikat 

serta literasi keuangan dan faktor demografi sebagai variabel bebas. Selanjutnya 

yaitu data yang dikumpulkan bersumber pada data primer yang dikumpulkan 

dengan menyebarkan kuesioner menggunakan teknik purposive sampling, 

convenience sampling dan snowball. 

  Perbedaan dari penelitian yang dilakukan yakni selain menggunakan 

variabel literasi keuangan, peneliti menambahkan variabel persepsi risiko dan 

toleransi risiko. Sampel dalam penelitian sebelumnya yaitu UAE Investors 



17 
 
 

 
 
  

sedangkan pada penelitian sekarang yaitu Masyarakat Surabaya.Peneliti 

sebelumnya menggunakan teknik analisis sebanyak tiga macam yaitu Logistic 

Regression, One-way ANOVA dan Multiple Regression Analysis, sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan teknik Multiple Regression Analysis. 

6.  Nosic dan Weber (2007) 

Penelitian ini mengambil topik tentang “Determinants of Risk Taking 

Behavior: The role of Risk Attitudes, Risk Perception, and Beliefs”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk untuk menganalisis faktor penentu perilaku 

pengambilan keputusan berisiko yaitu risk attitudes, risk perception dan beliefs. 

Variabel terikat dalam penelitian Alen Nosic dan Martin Weber ini yaitu Risk 

Taking Behavior sedangkan variabel bebas dalam penelkitian ini yaitu Risk 

Attitudes, Risk Perception, and Beliefs. Sampel yang digunakan adalah 76 

responden yang meliputi mahasiswa dari kelas Behavioral Finance dan kelas 

Decision Analysis Universitas Mannheim. Metode yang digunakan untuk 

memperoleh data adalah dengan menggunakan cluster sampling. Instrumen 

penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah 

uji regresi (clustered ordinary least square regression). 

Hasil dari penelitian ini adalah tiga variabel diatas adalah tiga faktor 

penting penentu perilaku pengambilan keputusan berisiko, namun persepsi risiko 

hanya berpengaruh pada pengambilan keputusan dalam bidang saham dan bukan 

dalam bidang lotere atau judi. 

  Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yakni 

menggunakan variabel persepsi risiko sebagai variabel bebas. Selanjutnya yaitu 
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data yang dikumpulkan bersumber pada data primer yang dikumpulkan dengan 

menyebarkan kuesioner. 

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan yakni peneliti terdahulu 

menggunakan vaiabel bebas Risk Attitudes and Beliefs. selain menggunakan 

variabel persepsi risiko, peneliti menambahkan variabel literasi keuangan dan 

toleransi risiko. Sampel dalam penelitian sebelumnya yaitu mahasiswa dari kelas 

Behavioral Finance dan kelas Decision Analysis Universitas Mannheim, 

sedangkan pada penelitian sekarang yaitu Masyarakat Surabaya. Peneliti 

sebelumnya menggunakan teknik analisis cluster sampling dan Alat analisis yang 

digunakan adalah uji regresi (clustered ordinary least square regression). 

Sedangkan penelitian sekarang menggunakan teknik Multiple Regression 

Analysis. 
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Berikut ini yaitu perbedaan dan persamaan yang terjadi antara 

penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini disajikan pada tabel 2.1 : 

 Tabel 2.1 

Persamaan Dan Perbedaan Dengan Peneliti Terdahulu 

Keterangan Variabel 

Terikat 

Variabel 

bebas 

Sampel Teknis 

Sampling 

Teknis 

Analisis 

Data 

Hasil Penelitian 

Sofi Ariani 

dkk 

Pengambilan 

Keputusan 

Investasi 

Literasi 

Keuangan, 

Locus Of 

Control 

Internal, 

Locus Of 

Control 

Eksternal, 

dan Etnis 

Investor di 

Surabaya 

dan Madura 

Convenience 

sampling 

Regresi Berganda Locus of control internal 

berpengaruh signifikan 

terhadap pengambilan 

keputusan investasi, tetapi 

literasi keuangan, Locus 

of control eksternal dan 

etnis tidak. 

Kartini dan 

Nuris 

Firmansyah 

Nugraha  

Pengambilan 

Keputusan 

Investasi 

Ilussions of 

control, 

Overconfide

nce, dan 

Emotion 

Investor 

Yogyakarta 

Purposive 

sampling dan 

Convenience 

sampling 

Regresi Berganda 

 

Penelitian ini 

membuktikan bahwa 

variabel illusions of 

control dan emotion 

memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap 

pengambilan keputusan 

investasi. Sedangkan, 

variabel overconfidence 

memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap 

pengambilan keputusan 

investasi. 

Dewi Ayu 

Wulandari 

dan 

Rr.Iramani 

Pengambilan 

Keputusan 

Investasi 

Studi 

Experienced 

Regret, Risk 

Tolerance, 

Overconfide

nce dan Risk 

Perception 

Dosen 

Ekonomi 

Purposive 

sampling, 

Convenience 

sampling dan 

snowball 

sampling 

Regresi Berganda 

 

Penelitian Dewi Ayu 

Wulandari dan Rr.Iramani 

menunjukkan bahwa 

experienced  regret dan 

overconfidence 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

pengambilan keputusan 

investasi. Sedangkan, risk 

tolerance dan risk 

perception berpengaruh 

signifikan terhadap 

pengambilan keputusan 

investasi. 

Siti 

Mar’atur 

Rosyidah 

Wiwik 

Lestari 

Pengambilan 

Keputusan 

Investasi 

Religiusitas 

dan Persepsi 

Risiko 

Wirausaha 

Muslim 

diWilayah 

Sidoarjo 

Convenience 

Sampling 

Regresi Berganda 

 

Bahwa religiusitas dan 

persepsi risiko tidak 

berpengaruh pada 

pengambilan keputusan 

investasi. Jenis kelamin 
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juga tidak terbukti sebagai 

moderator. Pria dan 

wanita memiliki persepsi 

yang sama terhadap risiko 

ketika membuat 

keputusan investasi. 

Al-Tamimi 

dan Kalli 

Pengambilan

kep utusan 

investasi 

Literasi 

keuangan 

dan Faktor 

demografi 

investor 

National 

UAE 

Purposive 

sampling dan 

Convenience 

sampling 

Multiple 

Regression 

Analysis, Logistic 

Regression, dan 

One-Way 

ANOVA 

 

Literasi keuangan 

mempengaruhi 

pengelolaan keuangan 

dalam menentukan 

pengambilan keputusan 

investasi. 

Nosic dan 

Weber 

Determinants 

of Risk 

Taking 

Behavior 

Risk 

Attitudes, 

Risk 

Perception, 

and Beliefs 

kelas 

Behavioral 

Finance dan 

kelas 

Decision 

Analysis 

Universitas 

Mannheim 

Cluster 

Sampling 

 

Uji regresi 

(Clustered 

ordinary least 

square regression) 

 

Tiga variabel disamping 

adalah faktor penting 

penentu perilaku 

pengambilan keputusan 

berisiko, namun persepsi 

risiko hanya berpengaruh 

pada pengambilan 

keputusan dalam bidang 

saham dan bukan dalam 

bidang lotere atau judi. 

Peneliti Pengambilan 

keputusan 

investasi 

Literasi 

keuangan, 

persepsi 

risiko dan 

toleransi 

risiko. 

Masyarakat 

Surabaya 

Purposive 

sampling, 

Convenience 

sampling dan 

snowball 

sampling 

Regresi berganda  

Sumber : Data yang diolah.   
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2.2 Landasan Teori 

Landasan teori merupakan teori-teori yang mendasari dan mendukung 

penelitian ini. Landasan teori yang terdapat di dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

2.2.1 Investasi 

Menurut Tandelilin (2010:2), investasi adalah komitmen atas sejumlah 

dana atau sumber daya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh 

sejumlah keuntungan di masa datang. Pilihan investasi menurut bentuknya terdiri 

dari dua bentuk yaitu investasi aset riil dan investasi aset keuangan. Menurut 

Irham Fahmi (2012:4) investasi aset nyata secara umum melibatkan aset berwujud 

jangka panjang yang memiliki return besardengan risk yang tinggi, seperti 

pembelian emas, tanah dan real estate, sedangkan investasi aset keuangan 

melibatkan kontrak tertulis berupa kertas dari pihak lain yang berjangka waktu 

relatif pendek dengan return kecil serta risk yang rendah seperti Tabungan dan 

Deposito. Dari kedua bentuk aset, antara aset nyata dan aset keuangan dapat 

disimpulkan bahwa aset nyata memiliki keuntungan dan risiko lebih tinggi 

dibanding aset keuangan. 

Lutfi (2010) mengelompokkan jenis investasi berdasarkan tingkat risiko 

yaitu: 

1. Low Risk Asset adalah investasi yang dilakukan pada sektor perbankan. 

Investasi pada sektor perbankan adalah investasi yang dilakukan pada 

produk-produk perbankan 

2. Moderate Risk Asset adalah investasi yang dilakukan pada sektor riil. 

Investasi pada sektor riil adalah investasi yang dilakukan pada aset yang bisa 
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terlihat dan dapat terlihat dan dapat diukur dengan jelas seperti emas, tanah, 

rumah, mobil, dan sebagainya. 

3. High Risk Asset adalah investasi yang dilakukan pada sektor pasar modal. 

Investasi pada sektor pasar modal adalah investasi yang dilakukan pada 

produk-produk pasar modal seperti saham.  

2.2.2 Keputusan Investasi   

Dalam mengambil keputusan investasi seorang investor harus 

memahami konsep dasar investasi yang menjadi dasar pedoman pembuatan 

keputusan. Hal yang mendasar tersebut adalah pemahaman hubungan antara 

return yang diharapkan dan risk yang harus diterima. Setiap jenis investasi 

mempunyai return dan risk yang harus dipertimbangkan, karena investasi yang 

memperoleh return yang besar akan memiliki risk yang besar, begitu pula 

sebaliknya. Risk merupakan kemungkinan yang tidak sesuai dengan harapan 

dalam investasi dengan harapan dalam investasi dapat disebut kerugian, 

sedangkan return merupakan tingkat keuntungan dari investasi disebut juga 

imbalan. 

Sikap investor dalam menentukan keputusan ada dua macam yaitu 

sikap rasional dan sikap irasional. Investor yang bersikap rasional akan 

mengambil keputusan didasari literasi keuangan dengan mempertimbangkan 

informasi yang relevan, sedangkan investor yang bersikap irasional akan 

mengambil keputusan investasi didasari faktor psikologi seperti percaya diri  

berlebih dan persepsi risiko.  



23 
 
 

 
 
  

Menurut Eduardus Tandelilin (2010) proses keputusan investasi meliputi lima 

tahap, yaitu: 

a. Penentuan tujuan investasi 

Tahap pertama adalah menentukan tujuan investasi yang akan dilakukan. 

Tujuan investasi masing-masing investor bisa berbeda-beda tergantung pada 

investor yang membuat keputusan tersebut. Misalnya, tujuan investasi pada dana 

pension dilakukan dalam rangka menjaga likuiditas yang baik agar setiap anggota 

yang pensiun dapat terpenuhi hak-haknya. 

b. Penentuan kebijakan investasi 

Tahap kedua ini merupakan tahap penentuan kebijakan untuk memenuhi tujuan 

investasi yang telah ditetapkan. Pada tahap ini dimulai dengan penentuan 

keputusan alokasi aset. Keputusan ini menyangkut pendistribusian dana yang 

dimiliki pada berbagai kelas aset yang tersedia (saham, obligasi, real estate 

ataupun sekuritas luar negeri). Investor perlu memperhatikan batasan-batasan 

yang dapat mempengaruhi kebijakan investasi. Investor tidak hanya menetapkan 

bahwa tujuan investasi yang dilakukan untuk mendapatkanva keuntungan yang 

sebesar-besarnya, karena adanya korelasi positif antara besarnya return yang 

diharapkan dengan risiko yang harus ditanggung Abdul Halim (2005). 

c. Pemilihan strategi portofolio 

Strategi portofolio yang dipilih harus konsisten dengan dua tahap sebelumnya. 

Ada dua strategi portofolio yang bisa dipilih, yaitu strategi portofolio aktif dan 

strategi portofolio pasif. Strategi portofolio aktif mencakup kegiatan pemanfaatan 

informasi dan melakukan peramalan untuk mendapatkan kombinasi portofolio 
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yang lebih baik. Strategi portofolio pasif mencakup kegiatan investasi yang 

sejalan dengan kinerja indeks pasar 11. Strategi aktif bertujuan untuk 

mendapatkan return portofolio saham yang lebih tinggi dari return portofolio 

saham strategi pasif. Dilain sisi, strategi pasif merupakan tindakan investor yang 

cenderung pasif dalam berinvestasi sahan dan pergerakan sahamnya hanya 

bergantung pada pergerakan indeks pasar. 

d. Pemilihan aset 

Setelah strategi portofolio ditentukan, tahap selanjutnya adalah pemilihan 

asetaset yang akan dimasukkan dalam portofolio. Tahap ini memerlukan 

pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin dimasukkan dalam portofolio. 

Tujuannya adalah untuk mencari kombinasi portofolio yang efisien, yaitu 

portofolio yang menawarkan return dapat diharapkan tinggi dengan risiko 

tertentu. 

e. Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio 

Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari proses investasi. Meskipun 

demikian, adalah salah kaprah jika kita langsung mengatakan bahwa tahap ini 

adalah tahap terakhir, karena sekali lagi proses investasi merupakan proses yang 

berkesinambungan dan terus-menerus. 

2.2.3 Literasi Keuangan 

Dalam menjalani kehidupan, setiap individu menginginkan kehidupan 

yang lebih sejahtera, dengan mengatur pengeluaran dan pendapatannya 

sedemikian rupa hingga menghasilkan kekayaan yang diinginkan. Untuk dapat 

mencapai semua itudiperlukan pembelajaran mengenai aktivitas keuangan yang 
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lebih spesifik yang akan dihadapi. Dalam menghadapi masalah tersebut maka 

dibutuhkanlah pengetahuan keuangan. Perry Moris menyebutkan bahwa 

seseorang dengan literasi keuangan memiliki perilaku keuangan yang lebih 

bertanggung jawab. Literasi keuangan memiliki dimensi aplikasi tambahan yang 

menyiratkan bahwa seseorang individu harus memiliki kemampuan dan 

kepercayaan diri untuk menggunakan pengetahuan keuangannya untuk membuat 

keputusan keuangan. 

Menurut Farah Margaretha dan Siti May Sari (2015), tingkat literasi 

keuangan yang dimiliki seseorang dapat dilihat melalui : 

1. Sebijak apa orang tersebut mampu memberdayagunakan sumber daya 

keuangan. Dalam hal ini seseorang yang memiliki literasi keuangan yang 

baik akan mampu menggunakan sumber daya keuangannya dengan baik 

dan maksimal pula. 

2. Menentukan sumber pembelanjaan. Orang dengan literasi keuangan yang 

baik dapat menentukan dari mana sumber pembelanjaan yang dimilikinya.  

3. Mengelola risiko jiwa. Sebaik apapun seseorang dalam mengelola risiko 

jiwanya dapat dilihat dari seberapa baik literasi keuangan yang 

dimilikinya. 

4. Mengelola asset yang dimilikinya. Aset merupakan hal yang sangat 

penting yang tidak hanya harus dijaga, namun juga harus dikelola. 

Pengelolaan asset yang baik akan menunjukkan seberapa baik pula tingkat 

literasi keuangan yang dimiliki oleh seseorang. 
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5. Mempersiapkan keamanan dari sumber keuangan di masa yang akan 

datang apabila sudah tidak memiliki pekerjaan. Seseorang yang memiliki 

tingkat literasi yang baik, akan mempersiapkan masa pensiunnya dengan 

baik Karena hal ini berkaitan dengan masa tuanya setelah tidak memiliki 

pekerjaan lagi. 

Chen dan Volpe (1998) dalam penelitiannya menyatakan bahwa literasi 

keuangan dapat diukur melalui pertanyaan dalam kuisioner yang mencakup : 

1. Literasi keuangan dalam pengertian umum, meliputi pertanyaan-

pertanyaan seputar literasi keuangan dalam kehidupan sehari-hari seperti 

bagaimana mengecek akun rekonsiliasi, pengetahuan mengenai literasi 

keuangan secara pribadi dan mengenai biaya-biaya lainnya. 

2. Simpanan dan pinjaman, Pertanyaan-pertanyaan dalam simpan dan pinjam 

seperti mengenai kartu kredit, tabungan, suku bunga dan seputar investasi. 

3. Asuransi, Asuransi menjadi salah satu faktor pengukur literasi keuangan 

karena seseorang yang memiliki literasi keuangan yang baik akan 

mengetahuin apa itu asuransi, alasan pentingnya asuransi dan keputusan 

untuk berasuransi. 

4. Investasi, Seseorang dengan literasi keuangan yang aik akan mengetahui 

apa itu investasi, jenis investasi, bunga yang didapat untuk tabungannya di 

bank dalam periode tertentu, dan juga risiko dalam investasi. 

Literasi keuangan tidak hanya penting untuk dimiliki oleh orang-orang tua 

yang mengelola keuangan keluarga saja, namun juga penting untuk dimiliki oleh 

anak muda yang akan menjalani kehidupan lebih panjang lagi kedepannya setelah 
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mereka lulus dari pendidikan mereka. Saat ini, dinegara-negara maju para lulusan 

sekolah harus memiliki literasi keuangan yang baik, agar dapat melanjutkan hidup 

untuk kedepannya (Rinaldi dan Todesco, 2012). Jadi untuk mengatasi masalah 

keuangan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, literasi keuangan sangat 

diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat.  

2.2.4        Persepsi Risiko 

Persepsi risiko merupakan hal yang penting terkait dalam pengambilan 

keputusan investasi kedalam yang tidak pasti. Faktor tersebut merujuk kepada 

bentuk penilaian risiko agar investor memperkirakan seberapa besar atau kecil 

yang ada pada suatu instrument investasi yang dipilih Ryanda (2012). Hal yang 

membentuk suatu persepsi yaitu ketika ada suatu peristiwa yang akan terjadi atau 

telah terjadi maka tiap individu akan mengartikan dan menginterprestasikan bisa 

sama atau berbeda. 

Menurut Siti (2013), pengertian persepsi risiko adalah penilaian 

seseorang pada situasi berisiko dimana penilaian tersebut sangat tergantung pada 

karakteristik psikologis dan keadaan orang tersebut. Investor cenderung 

mendefinisikan situasi berisiko apabila investor mengalami kerugian akibat salah 

atau jeleknya suatu keputusan yang diambil, khususnya jika kerugian tersebut 

berdampak pada situasi keuangannya. Oleh karena itu timbul perbedaan antar 

investor dalam mengartikan suatu kondisi tertentu. Sebab persepsi risiko 

merupakan penilaian investor pada situasi yang berisiko, sehingga penilaian 

investor sangat tergantung pada karakteristik psikologis serta keadaan investor 

tersebut. Dengan begitu jika investor melakukan suatu investasi maka investor 
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harus siap untuk menerima segala risiko ataupun kegagalan dalam melakukan 

investor tersebut. Menurut Penelitian Dewi Ayu Wulandari dan Rr. Iramani 

(2014), indikator yang digunakan variabel ini adalah sebagai berikut : 

1. Berinvestasi tanpa jaminan 

2. Membeli asset atau berinvestasi tanpa pertimbangan 

3. Penggunaan sebagian pendapatan untuk investasi yang berisiko 

2.2.5 Toleransi Risiko 

Toleransi risiko adalah sejauh mana seseorang investor bersedia 

menanggung risiko lebih tinggi atas investasi. Menurut Bodie, Cane dan Marcus 

(2006), berdasarkan kecenderungan terhadap risiko, investor dibedakan menjadi 

tiga yaitu : 

1. Penghindar Risiko (Risk Averse) adalah investor yang menghindari risiko, artinya 

investor akan bersedia mempertimbangkan prospek yang bebas risiko atau premi 

risikonya positif. Mudahnya, investor menghindari risiko menuntut tingkat imbal 

hasil yang diharapkan dan portofolio berisiko pada presentase pasti untuk 

mengompensasi risiko yang melekat. Jadi semakin besar risiko, semakin besar 

tuntutan kompensasi (Bodie,Cane dan Marcus, 2006:219). 

2. Netral terhadap risiko ( Risk Neutral) adalah investor yang menilai prospek 

berisiko hanya dari imbal hasil yang diharapkannya, artinya tingkat risiko tidak 

relevan bagi investor yang netral terhadap risiko berarti tidak ada tuntutan imbalan 

dari risiko yang ditanggung ( Bodie, Cane dan Marcus, 2006: 221) . 

3. Pecinta Risiko (Risk Lover) adalah investor yang suka terhadap risiko, artinya 

investor jenis ini menyesuaikan ekspektasi imbal hasil ke atas dengan 
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memasukkan kesenangan dalam menghadapi prospek berisiko (Bodie, Cane dan 

Marcus, 2006 : 222). 

2.2.6 Pengaruh Literasi Keuangan pada Pengambilan Keputusan Investasi  

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. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan yang 

dimiliki seorang maka semakin tepat dalam menentukan pengambilan pada 

produk keuangan dan nantinya mampu menghindari dari risiko keuangan. Literasi 

keuangan dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan pemilihan jenis 

investasi. Semakin tinggi literasi keuangan seseorang maka semakin baik pula 

pengetahuan mengenai keputusan investasi. Semakin lama seseorang yang telah 

berinvestasi, maka semakin baik tingkat literasi keuangannya. Semakin tinggi 

literasi keuangan seseorang maka semakin besar besar proporsi dananya pada 

investasi yang memiliki risiko lebih tinggi (I Putu Santika, dkk; 2016). 

Al-Tamimi (2009) mengungkapkan bahwa literasi keuangan 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan individu UAE. Investor yang 

mempunyai literasi tinggi akan cenderung menggunakan publikasi keuangan 

dalam mengambil suatu keputusan, sedangkan investor yang berliterasi rendah 

cenderung lebih mengandalkan saran dari rekan, keluarga dll. Penelitian tersebut 

juga menemukan bahwa terdapat beberapa terdapat perbedaan yang signifikan 
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atas tingkat keuangan berdasarkan gender. Perempuan mempunyai tingkat literasi 

keuangan yang rendah dibandingkan dengan pria. Sehingga literasi keuangan akan 

mempengaruhi bagaimana orang menabung, meminjam, berinvestasi dan 

mengelola keuangan sendiri. Sofi Ariani dkk (2015) menunjukkan bahwa literasi 

keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. 

2.2.7 Pengaruh Persepsi Risiko pada Pengambilan Keputusan Investasi 

Risk Perception adalah pandangan seorang investor terhadap risiko 

yang akan diperolehnya ketika melakukan mengambil keputusan investasi (Dewi 

Ayu dan Rr.Iramani,2014). Risk perception merupakan perilaku investor yang 

menyebabkan ketidakpastian keputusan investasi sehingga setiap individu akan 

berbeda pula dalam mengambil keputusan investasinya. penelitian Dewi Ayu dan 

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

signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Siti Mar’atur Rosyidah dan 

Wiwik Lestari (2013) menunjukkan bahwa persepsi risiko tidak berpengaruh 

terhadap pengambilan keputusan investasi. Nosic dan Weber (2007) menyebutkan 

bahwa persepsi risiko hanya berpengaruh pada pengambilan keputusan investasi 

dalam bidang saham. 

2.2.8 Pengaruh Toleransi Risiko pada Pengambilan Keputusan Investasi  

 Toleransi seseorang terhadap risiko yang akan diterima akan 

mempengaruhi keputusan jenis investasi apa yang akan diambil. Seseorang yang 

berinvestasi tanpa jaminan adalah orang yang suka terhadap risiko sehingga 

dengan harapan mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi, 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 lebih hati-hati dalam memilih investasi 

karena mereka takut untuk mengambil risiko tinggi walaupun disisi lain juga 

memiliki keuntungan yang tinggi pula. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yohnson (2008) terhadap investor 

muda 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 bahwan toleransi risiko 

berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi.  

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa seseorang yang akan 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 rendah dan sebaliknya. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Dalam kerangka pikir pada gambar 2.1, terdapat tiga variabel 

independen yang dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi. 

Variabel literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan 

keputusan investasi, karena semakin tinggi literasi keuangan investor, maka 

tingkat pengambilan keputusan investasi seseorang akan lebih tepat. Persepsi 

Risiko berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi karena 

persepsi risiko merupakan perilaku investor yang tidak dapat di prediksi. 

Toleransi Risiko berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan keputusan 

investasi. 
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Risiko 

Persepsi 

Risiko 

Literasi 

Keuangan 
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Keputusan 

Investasi 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut:  

H1 : Literasi keuangan berpengaruh positif signifikan pada pengambilan 

keputusan investasi masyarakat Surabaya. 

H2 : Persepsi Risiko berpengaruh signifikan pada pengambilan keputusan 

investasi masyarakat Surabaya. 

H3 : Toleransi Risiko berpengaruh positif signifikan pada pengambilan 

keputusan investasi masyarakat Surabaya. 
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