
 

7 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1      Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang mengambil 

topik tentang pengaruh literasi keuangan, perilaku keuangan, dan Locus of Control 

Internal dalam keputusan investasi. 

1.1.1 Penelitian Sofi Ariani, Putri Asiza Agustien Aulia Rahmah, Yurisha 

Ramadhani Putri, Maulidatur Rohmah, Antika Budiningrum, Lutfi 

(2016) 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Sofi Ariani, Putri Asiza Agustien Aulia Rahmah, 

Yurisha Ramadhani Putri, Maulidatur Rohmah, Antika Budinigrum, Lutfi 

mengambil topik pengaruh literasi keuangan, locus of control, dan etnis terhadap 

pengambilan keputusan investasi yang akan diuji secara simultan dan parsial.  

Sampel dari penelitian ini adalah masyarakat yang menginvestasikan dananya di 

akun bank (tabungan, deposito, dan giro) dan asset riil (tanah, rumah, emas, dan 

property) dengan pendapatan lebih dari Rp 4.000.000. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi variabel dependen yaitu keputusan investasi dan 

variabel independen yaitu literasi keuangan, locus of control internal, locus of 

control eksternal, dan etnis. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan 

model regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan literasi keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap keputusan investasi terkait kepemilikan aset riil dan akun bank. Locus of 

Control Internal berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi, 

sedangkan Locus of Control Eksternal tidak berpengaruh signifikan terhadap 
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keputusan investasi. Terakhir, etnis tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan investasi pada aset riil atau akun bank.  

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu: 

1. Variabel yang digunakan yaitu literasi keuangan dan Locus of Control 

2. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu penyebaran kuesioner 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu: 

1. Variabel yang digunakan penelitian sekarang tidak menggunakan variabel 

etnis 

2. Lokasi penelitian ini berada di Surabaya dan sekitarnya, sedangkan 

penelitian terdahulu berada di Surabaya dan Madura 

3. Sampel penelitian ini yaitu investor yang telah melakukan investasi pada 

akun bank dan pasar modal. 

2.1.2   Penelitian Baiq Fitri Arianti (2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh Baiq Fitri Arianti mengambil topik pengaruh literasi 

keuangan, perilaku keuangan dan pendapatan dalam keputusan investasi. Sampel 

penelitian ini yaitu 100 mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi di Universitas Pamulang 

dengan menggunakan teknik simple random sampling. Tipe penelitian adalah 

penelitian kuantitatif dengan data yang digunakan adalah data primer. 

Hasil dari penelitian menunjukkan literasi keuangan berpengaruh negatif signifikan 

dalam keputusan investasi. Perilaku keuangan berpengaruh positif terhadap 

keputusan investasi, serta pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan investasi. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu : 
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1. Variabel yang digunakan adalah literasi keuangan, perilaku keuangan. 

2. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu penyebaran kuesioner. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu: 

1. Variabel yang digunakan penelitian sekarang ditambahkan Locus of Control 

Internal. 

2. Lokasi penelitian ini berada di Surabaya dan sekitarnya, sedangkan 

penelitian terdahulu berada di Universitas Pamulang Fakultas Ekonomi. 

3. Sampel penelitian ini yaitu investor yang telah melakukan investasi pada 

akun bank dan pasar modal. Sedangkan penelitian terdahulu yaitu 

mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi di Universitas Pamulang. 

2.1.3 Penelitian Muhammad Haroon Rasheed, Amir Rafique, Tayyaba Zahid, 

Muhammad Waqar Akhtar  (2018) 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Haroon Rasheed, Amir Rafique, 

Tayyaba Zahid, Muhammad Waqar Akhtar mengangkat topik faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan investasi di Pakistan: locus of control 

sebagai variabel moderasi. Data dikumpulkan dari 227 investor di Pakistan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa representative bias dan avaibility bias 

berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi, 

sedangkan locus of control sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh signifikan. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu: 

1. Variabel yang digunakan yaitu keputusan investasi 

2. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu penyebaran kuesioner. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu: 
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1. Variabel yang digunakan penelitian sekarang ditambahkan literasi keuangan 

dan perilaku keuangan 

2. Lokasi penelitian sekarang berada di Surabaya dan sekitarnya. Sedangkan, 

penelitian terdahulu berada di Pakistan. 

3. Sampel penelitian ini yaitu investor yang telah melakukan investasi pada 

akun bank dan pasar modal. Sedangkan penelitian terdahulu yaitu investor 

yang beroperasi di Pasar Saham Pakistan.  

2.1.4  Penelitian Rosyeni Rasyid, Muthia Roza Linda, Dina Patrisia, Halkadri 

Fitra, Yuliza Susanti (2018) 

 

Penelitian ini mengambil topik Pengaruh dari Locus of Control, Pengetahuan 

Keuangan, dan Pendapatan dalam Keputusan Investasi. Sampel dari penelitian ini 

adalah seluruh pegawai PT Pertamina (Persero) Cabang Padang dengan jumlah 43 

pegawai yang melakukan kegiatan investasi. Teknik sampel menggunakan 

purposive sampling, yang mengambil sampel berdasarkan kriteria. Teknik analisis 

yang digunakan yaitu regresi linear berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan Locus of Control memiliki pengaruh positif 

signifikan dalam keputusan investasi, Pengetahuan Keuangan memiliki pengaruh 

positif signifikan dalam keputusan investasi, dan Pendapatan memiliki pengaruh 

positif signifikan dalam keputusan investasi. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu: 

1. Variabel yang digunakan yaitu Locus of Control 

2. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu penyebaran kuesioner. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu: 
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1. Variabel yang digunakan penelitian sekarang tidak menggunakan 

Pengetahuan Keuangan dan pendapatan. 

2. Lokasi penelitian sekarang berada di Surabaya dan sekitarnya. Sedangkan, 

penelitian terdahulu berada di Padang.  

3. Sampel penelitian ini yaitu investor yang telah melakukan investasi pada 

akun bank dan pasar modal. Sedangkan penelitian terdahulu yaitu pegawai 

PT Pertamina (Persero) Cabang Padang yang telah melakukan investasi. 

2.1.5   Penelitian Astri Kusuma Wardani dan Lutfi (2016) 

Penelitian Astri Kusuma Wardani dan Lutfi mengambil topik Pengaruh literasi 

keuangan, experienced regret, risk tolerance, dan motivasi pada keputusan 

investasi keluarga dalam perspektif masyarakat Bali. Sampel penelitian ini 

berjumlah 105 penduduk Bali. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

purposive sampling dan dilanjutkan menggunakan convenience sampling. Teknik 

analisa yang digunakan adalah regresi linear berganda. 

Hasil dari penelitian ini adalah risk tolerance memiliki pengaruh positif pada 

keputusan investasi keluarga Bali. Literasi keuangan tidak berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap keputusan investasi, Experienced Regret secara parsial 

tidak berpengaruh negative secara signifikan terhadap keputusan investasi. Dan 

motivasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu: 

1. Variabel dependen yang digunakan yaitu keputusan investasi. 

2. Variabel independen yang digunakan yaitu literasi keuangan 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu: 
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1. Variabel independen penelitian sekarang menggunakan perilaku keuangan, 

dan locus of control internal. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan 

risk tolerance, experienced regret, dan motivasi. 

2. Sample penelitian sekarang adalah investor yang berdomisili di Surabaya 

dan sekitarnya. Sedangkan penelitian terdahulu adalah keluarga di Bali. 

2.1.6   Penelitian Hussein A. Hassan Al-Tamimi dan Al Anood Bin Kalli  

(2009)  

 

Penelitian Hussein A. Hassan Al-Tamimi dan Al Anood Bin Kalli mengambil topik 

literasi keuangan dan keputusan investasi pada investor Uni Emirat Arab. Teknik 

pengambilan sample menggunakan convenience sampling dengan menyebar 

kuesioner. Teknik analisa yang digunakan adalah regresi. Hasil penelitian ini adalah 

literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu: 

1. Variabel yang digunakan yaitu literasi keuangan dan keputusan investasi 

2. Metode penelitian yang digunakan yaitu menyebar kuesioner 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu: 

1. Sample penelitian sekarang yaitu investor yang berdomisili di Surabaya dan 

sekitarnya. Sedangkan penelitian terdahulu yaitu investor di Uni Emirat 

Arab. 

2. Teknik pengambilan sample penelitian sekarang yaitu purposive sampling. 

Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan convenience sampling 

2.1.7 Penelitian Muhammad Aslam Javed dan Saira Marghoob (2017) 

Penelitian Muhammad Aslam Javed dan Saira Marghoob mengambil topik efek 

dari faktor perilaku dalam pengambilan keputusan investasi di bursa saham 
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Pakistan.  Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei eksplorasi 

penyebaran kuesioner. Teknik Analisa yang digunakan adalah regresi. Hasil 

penelitian ini adalah faktor perilaku berpengaruh positif signifikan dalam keputusan 

investasi. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu: 

1. Variabel yang digunakan yaitu perilaku keuangan dan keputusan investasi 

2. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menyebar kuesioner 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu: 

1. Sample penelitian sekarang yaitu investor yang berdomisili di Surabaya 

2. Teknik Analisa data penelitian sekarang menggunakan regresi logistik. 

2.1.8 Penelitian Ahmad Yousef Areiqat, Ayman Abu-Rumman, Yousef Satea  

            Al-Alani, dan Alaa Alhorani (2019) 

Penelitian Ahmad Yousef Areiqat, Ayman Abu-Rumman, Yousef Satea Al-Alani, 

dan Alaa Alhorani mengambil topik pengaruh perilaku keuangan dalam keputusan 

investasi saham. Teknik pengambilan sample menggunakan purposive sampling 

dengan kuesioner dan menggunakan teknik Analisa data regresi linear berganda. 

Hasil penelitian ini adalah perilaku keuangan berpengaruh dalam keputusan 

investasi.  

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu: 

1. Variabel yang digunakan yaitu perilaku keuangan dan keputusan investasi 

2. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menyebar kuesioner 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu: 

1. Sample penelitian sekarang yaitu investor yang berdomisili di Surabaya 

2. Teknik Analisa data penelitian sekarang menggunakan regresi logistik. 
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Tabel 2.1 

Mapping Penelitian Terdahulu 

Nama 

Pengarang 

Tujuan Penelitian Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 

Variabel 

Moderasi 

Sampel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Baiq 

Fitriarianti 

(2018) 

Menganalisa dan 

mengukur pengaruh 

dari literasi keuangan, 

perilaku keuangan dan 

pendapatan dalam 

keputusan investasi 

Keputusan 

Investasi 

Literasi 

Keuangan 

Perilaku 

Keuangan dan 

Pendapatan 

 100 

Mahasiswa 

Literasi keuangan 

berpengaruh positif 

signifikan dalam 

keputusan investasi 

Perilaku keuangan dan 

pendapatan memiliki efek 

positif signifikan dalam 

keputusan investasi 

Sofi Ariani, 

Putri Asiza 

Agustien 

Aulia 

Rahmah, 

Yurisha 

Ramadhani 

Putri, 

Maulidatur 

Rohmah, 

Menguji pengaruh dari 

literasi keuangan, 

locus of control dan 

etnis dalam keputusan 

investasi secara 

simultan dan parsial 

Keputusan 

Investasi 

Literasi 

Keuangan, 

Locus of 

Control, dan 

etnis 

 199 Investor 

di Surabaya 

dan Madura 

Locus of control 

internal berpengaruh 

positif  signifikan 

terhadap keputusan 

investasi 
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Antika 

Budiningrum, 

Lutfi (2016) 

Nama 

Pengarang 

Tujuan Penelitian Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 

Variabel 

Moderasi 

Sampel 

Penelitian 

Hasil penelitian 

Muhammad 

Haroon 

Rasheed, 

Amir Rafique, 

Tayyaba 

Zahid, 

Muhammad 

Waqar Akhtar 

(2018) 

 

mengeksplorasi 

representative bias dan 

availability bias secara 

teoritis dan empiris 

pada keputusan 

investasi, dan untuk 

menguji Locus of 

Control internal 

dengan menggunakan 

data yang 

dikumpulkan dari 

investor yang 

beroperasi di pasar 

saham Pakistan (PSX). 

Keputusan 

Investasi 

 

representative 

bias dan 

availability 

bias 

Locus of 

Control 

 

227 Investor 

di Pakistan 

Representative bias dan 

Availability bias 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

pengambilan keputusan 

investasi 
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Rosyeni 

Rasyid, 

Muthia Roza 

Linda, Dina 

Patrisia, 

Halkadri 

Fitra, Yuliza 

Susanti (2018) 

 

Untuk mengetahui 

pengaruh dari locus of 

control, pengetahuan 

keuangan, dan 

pendapatan dalam 

keputusan investasi 

Keputusan 

Investasi 

Locus of 

Control, 

Pengetahuan 

Keuangan, dan 

Pendapatan 

 43 Pegawai 

PT Pertamina 

(persero) 

cabang Padang 

Locus of Control memiliki 

pengaruh positif  

signifikan dalam 

keputusan investasi 

Pengetahuan keuangan 

memiliki pengaruh positif 

signifikan dalam 

keputusan investasi 

Pendapatan memiliki 

pengaruh positif 

signifikan dalam 

keputusan investasi 

Nama 

Pengarang 

Tujuan Penelitian Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 

Variabel 

Moderasi 

Sampel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Astri Kusuma 

Wardani dan 

Lutfi (2016) 

untuk mengetahui 

pengaruh literasi 

keuangan, experienced 

regret, risk tolerance, 

dan motivasi pada 

keputusan investasi 

keluarga. 

Keputusan 

Investasi 

Literasi 

Keuangan, 

experience 

regret, risk 

tolerance, dan 

motivasi 

 105 penduduk 

Bali 

Risk tolerance memiliki 

pengaruh positif 

signifikan pada keputusan 

investasi keluarga Bali. 

Literasi keuangan 

berpengaruh negative 
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 signifikan terhadap 

keputusan investasi 

Experienced Regret secara 

parsial tidak berpengaruh 

negative secara signifikan 

terhadap keputusan 

investasi 

Hussein A. 

Hassan Al-

Tamimi dan 

Al Anood Bin 

Kalli (2009) 

untuk menilai literasi 

keuangan pada 

investor Uni Emirat 

Arab yang melakukan 

investasi pada pasar 

keuangan local, dan 

menjelaskan hubungan 

antara literasi 

keuangan dan faktor 

yang mempengaruhi 

keputusan investasi.  

 

 

Keputusan 

Investasi 

Literasi 

Keuangan 

 Investor di 

Uni Emirat 

Arab 

literasi keuangan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

keputusan investasi. 
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Nama 

Pengarang 

Tujuan Penelitian Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 

Variabel 

Moderasi 

Sampel 

Penelitian 

Hasil penelitian 

Muhammad 

Aslam Javed 

dan Saira 

Marghoob 

Untuk mengetahui 

efek dari faktor 

perilaku dalam 

pengambilan 

keputusan investasi di 

bursa saham Pakistan 

Keputusan 

Investasi 

Perilaku 

Keuangan 

 50 Manajer 

ekuitas bank 

investasi 

Faktor perilaku 

berpengaruh positif 

signifikan dalam 

keputusan investasi 

Ahmad 

Yousef 

Areiqat, 

Ayman Abu-

Rumman, 

Yousef Satea 

Al-Alani, dan 

Alaa Alhorani 

Untuk mengetahui 

pengaruh perilaku 

keuangan dalam 

keputusan investasi 

saham 

Keputusan 

investasi 

Perilaku 

keuangan 

 165 Investor Perilaku keuangan 

berpengaruh positif 

signifikan dalam 

keputusan investasi 

Sumber: Baiq Fitriarianti (2018), Sofi Ariani (2016), Muhammad Haroon Rasheed, A. R. (2018), Rosyeni Rasyid, M. R. (2018, Astri 

Kusuma W (2016), Al-Tamimi (2009), Javed (2017), Areiqat (2019) 
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2.2     Landasan Teori 

Landasan teori merupakan teori dasar yang digunakan dalam sebuh 

penelitian, dalam penelitian ini yang digunakan sebagai landasan teori adalah 

konsep dasar mengenai keputusan investasi dan variabel-variabel yang 

mempengaruhi keputusan investasi, serta teori yang dikemukakan oleh para ahli. 

2.2.1 Keputusan investasi 

Pengertian investasi menurut Harianto & Sudomo (1998) adalah suatu kegiatan 

menempatkan dana pada suatu atau lebih dari satu asset selama periode tertentu 

dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan atau peningkatan investasi  

Investasi adalah penanaman sejumlah dana yang dimiliki dengan harapan 

mendapatkan keuntungan di masa depan. Salah satu pentingnya melakukan 

investasi yaitu keinginan untuk mengembangkan atau menambah asset dan adanya 

kebutuhan di masa mendatang. Keputusan Investasi merupakan keputusan investor 

dalam mengalokasikan dana yang dimiliki pada jenis-jenis investasi yang ada untuk 

memperoleh keuntungan di masa mendatang. 

Menurut Lutfi (2010) jenis investasi berdasarkan risiko ada tiga, yaitu : 

1. Akun Bank, investasi pada pasar uang yang meliputi produk – produk 

perbankan, seperti tabungan, deposito berjangka. 

2. Aset Riil, investasi yang dilakukan pada aktiva yang dapat diukur secara 

jelas, seperti tanah, bangunan, dan rumah. 

3. Pasar Modal, Investasi yang dilakukan pada aktiva pasar modal, seperti 

saham dan obligasi. 



20 

 

 

 

 

Jenis investasi yang digunakan pada penelitian kali menggunakan akun bank 

meliputi tabungan, deposito, dan pasar modal meliputi saham dan obligasi. 

Terdapat dua sikap investor dalam pengambilan keputusan investasi yaitu rasional 

dan irrasional. Sikap rasional dilandasi akal sehat dalam pengambilan keputusan 

investasi, sedangkan sikap irrasional tidak dilandasi dengan akal sehat.  

Selain sikap rasional dan irrasional investor untuk menentukan keputusan investasi, 

investor dapat menentukan investasinya berdasarkan preferensi risiko. Preferensi 

risiko sendiri didefinisikan sebagai kecenderungan seorang individu untuk memilih 

opsi berisiko (Weber & Hsee, 1998)dari preferensi risiko tersebut dapat diketahui 

tipe-tipe investor, antara lain: 

1. Risk Seeker atau Risk Lover 

Investor tipe ini adalah investor yang berani menanggung dan menikmati 

risiko. 

2. Risk Averter atau Risk Aversion 

Investor tipe ini adalah investor yang enggan menanggung risiko. Investor 

tipe ini memiliki kecenderungan menggunakan pendekatan investasi yang 

konservatif atau mendahulukan keamanan. 

3. Moderate Risk atau Indifference Investor 

Investor ini adalah tipe investor yang berani menanggung risiko jika risiko 

tersebut sebanding dengan return yang akan diperoleh. Investor tipe ini 

cenderung berhati-hati untuk memilih investasi dan akan membatasi jumlah 

dana yang akan diinvestasikan. 



21 

 

 

 

Menurut Tandelilin (2010) ada tiga hal yang mendasari pengambilan keputusan 

investasi. Pertama adalah return (keutungan) merupakan alasan seseorang 

melakukan investasi. Kedua risk (risiko) semakin tinggi return yang diperoleh 

maka semakin tinggi risiko yang didapat. Ketiga adalah hubungan antara return dan 

risk yang diharapkan linier atau searah. 

Pada penelitian Ariani S (2016) keputusan investasi diukur menggunakan 

prosentase asset riil di bagi prosentase akun bank menggunakan skala rasio dalam 

menentukan besarnya dana yang digunakan, hasil dari penelitian ini yaitu mayoritas 

investor memilih asset riil sebagai jenis investasi.  

2.2.2 Literasi keuangan dan pengaruhnya terhadap keputusan investasi 

Otoritas Jasa Keuangan (2013) menyatakan bahwa literasi keuangan adalah 

kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup lebih 

sejahtera di masa yang akan datang. Atkinson dan Messy (2010) menyatakan bahwa 

literasi keuangan adalah kombinasi dari kesadaran, pengetahuan, keterampilan, 

sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang sehat 

agar mencapai kesejahteraan keuangan individu. 

Setiap orang / individu menginginkan kehidupan yang lebih baik di masa 

mendatang, maka literasi keuangan berperan penting dalam pengambilan keputusan 

keuangan seseorang agar lebih bertanggung jawab dalam mengelola uang yang 

dimiliki. Sebagai contoh, seseorang yang paham akan literasi keuangan akan 

menggunakan uangnya dengan tanggung jawab dan hati-hati. 

Masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi berpotensi memberikan 

nilai produktivitas yang lebih tinggi. Selain itu, literasi keuangan perlu diterapkan 
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secara lebih luas untuk membentuk masyarakat yang memiliki daya saing yang 

lebih tinggi dalam mewujudkan kesejahteraan keuangan. 

Peraturan OJK No. 76 Tahun 2016, literasi keuangan tersebut menjadi pengetahuan, 

keterampilan, dan keyakinan, yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk 

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam 

rangka mencapai kesejahteraan. Menurut Survey OJK (2013) tingkat literasi 

keuangan penduduk Indonesia menjadi empat bagian, yaitu : 

1. Well Literate (21,84%) yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang 

lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat 

dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta 

memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. 

2. Sufficient Literate (75,69%) memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang 

lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, 

manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. 

3. Less Literate (2,06%) hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa 

keuangan, produk dan jasa keuangan 

4. Not Literate ( 0,41%) tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap 

lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki 

keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. 

Chen & Volpe (1998) membagi literasi keuangan menjadi empat indikator, antara 

lain yaitu : 

1. Manajemen Keuangan Pribadi (Personal Finance) merupakan proses 

perencanaan dan pengendalian keuangan dari unit individu atau keluarga 
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2. Saving and Borrowing, pengetahuan tentang simpanan dan pinjaman 

diartikan dengan pengetahuan mengenai produk-produk perbankan yang 

meliputi tabungan, dan kredit. 

3. Asuransi (Insurance) adalah suatu pelimpahan risiko dari pihak pertama 

kepada pihak lain 

4. Investasi (Investment) pengetahuan tentang investasi dapat dinilai dari 

sejauh mana seseorang mengetahui tentang jenis-jenis investasi dan risiko-

risiko yang dihadapi saat memilih jenis investasi tertentu. 

Lusardi dan Mitchell (2007) menyatakan literasi keuangan adalah pengetahuan 

mengenai keuangan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Literasi 

keuangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu literasi keuangan dasar (basic financial 

literacy) dan literasi keuangan lanjutan (advanced financial literacy). Indikator 

literasi keuangan menurut Lusardi & Mitchell (2007), yaitu: 

1. Tabungan (Saving) 

2. Asuransi (Insurance) 

3. Investasi (Investment) 

Menurut penelitian Al-Tamimi dan Kalli (2009) literasi keuangan berpengaruh 

positif signifikan terhadap keputusan investasi. Hasil tersebut selaras dengan hasil 

penelitian Van Rooij, Lusardi, dan Alessie (2011) menyatakan semakin tinggi 

literasi keuangan individu maka semakin besar peluang investor melakukan 

investasi pada pasar modal. Sedangkan penelitian Fitriarianti (2018) dan Wardani 

& Lutfi (2016) menyatakan literasi keuangan berpengaruh negatif signifikan 

terhadap keputusan investasi. 
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Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat 

literasi keuangan, maka investor akan memilih berinvestasi pada pasar modal 

dikarenakan return yang diperoleh tinggi. Sedangkan, semakin rendah tingkat 

literasi keuangan, maka investor akan memilih berinvestasi pada akun bank yang 

mendapat return rendah. 

2.2.3 Perilaku keuangan dan pengaruhnya terhadap keputusan investasi 

Head (2014) menyatakan perilaku keuangan adalah perilaku manusia yang 

berkaitan dengan pengelolaan uang, mengingat bagaimana proses pengambilan 

keputusan dilakukan sebagai perilaku. Vincentius dan Nanik (2014) menyatakan 

bahwa perilaku keuangan erat kaitannya dengan tanggung jawab seseorang 

mengenai tata kelola keuangan. Tanggung jawab tata kelola keuangan yaitu proses 

mengelola uang dan asset yang dilakukan secara produktif.  

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu perilaku 

keuangan adalah perilaku seseorang dalam mengelola dan bertanggung jawab 

terhadap keuangannya secara produktif. Pada praktiknya, perilaku keuangan terbagi 

menjadi tiga hal utama yaitu konsumsi, tabungan dan investasi. 

Pada perilaku keuangan terdapat pula bias perilaku. Agrawal (2012) menyatakan 

bahwa bias dalam perilaku telah dan akan selalu berdampak pada penilaian investor. 

Bias perilaku menjadi penting untuk menghindari bias perilaku tertentu dalam 

situasi tertentu. Banyak bias kognitif telah ditetapkan oleh psikolog dalam proses 

pemahaman perilaku dan pengambilan keputusan, antara lain: 

1. Heuristic 



25 

 

 

 

Kahneman D (2003) mendefinisikan heuristic sebagai cara pintas kognitif 

atau aturan praktis yang membantu orang mengambil keputusan dengan 

menghilangkan pertanyaan yang sulit dan menggantinya dengan yang lebih 

mudah. Faktor heuristic ini kurang tepat jika digunakan untuk pengambilan 

keputusan keuangan karena cenderung mengabaikan faktor penting yang 

mempengaruhi investasi. Proses keputusuan heuristic dipengaruhi oleh 

beberapa bias perilaku, antara lain: Representativeness, Anchoring, 

Overconfidence, Gamblers Fallacy, Availability Bias, Conservatism. 

2. Prospect Theory 

Prospect Theory atau teori prospek adalah teori yang menggambarkan 

orang-orang cenderung mempertimbangkan hasil layak dibandingkan 

dengan yang positif dan respon masyarakat yang berbeda terhadap situasi 

yang sebanding tergantung pada situasi kerugian atau keuntungan yang ada. 

Terdapat beberapa bias yang berkontribusi dalam prospect theory, antara 

lain: Framing, Loss Aversion, Regret Aversion, Mental Accounting, and 

Disposition Effect. 

Dew & Xiao (2011) menyatakan bahwa perilaku keuangan seseorang dapat dilihat 

dari empat hal, yaitu: 

1. Consumption (Konsumsi) adalah pengeluaran berupa barang dan jasa. 

Perilaku keuangan seseorang dapat dilihat dari bagaimana mengelola 

kegiatan konsumsinya seperti apa yang di beli dan alasan membelinya. 
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2.  Cash-Flow Management (Arus Kas) adalah ukuran kemampuan seseorang 

untuk membayar segala beban yang ditanggung. Arus kas diukur melalui 

pembayaran tagihan tepat waktu, membuat anggaran dan catatan keuangan. 

3. Saving and Investment (Menabung dan Investasi) Menabung dapat diartikan 

sebagai bagian dari pendapatan yang disimpan dalam jangka waktu tertentu. 

Sedangkan, investasi adalah pengalokasian dana saat ini dengan tujuan 

untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang. 

4.  Credit Management (Manajemen Utang) adalah kemampuan seseorang 

dalam mengelola utang yang dimiliki agar tidak mengalami kebangkrutan. 

5.  Insurance (Asuransi) adalah pengalihan resiko kepada pihak ketiga yang 

mana pihak penanggung mengaitkan diri kepada pihak tertanggug dengan 

menerima premi asuransi. 

Sedangkan menurut Nababan & Sadalia (2012) indikator financial behavior yaitu : 

1. Membayar tagihan tepat waktu  

2. Membuat anggaran pengeluaran dan belanja, 

3. Mencatat pengeluaran dan belanja (harian, bulanan, dan lain-lain) 

4. Menyediakan dana untuk pengeluaran tidak terduga 

5. Menabung.  

Menurut hasil penelitian Fitriarianti (2018) perilaku keuangan memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap keputusan investasi. Semakin baik perilaku keuangan 

seseorang, maka semakin baik seseorang dalam hal mengelola uang. Pengaruh 

perilaku keuangan dalam keputusan investasi yaitu semakin baik perilaku investor 
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maka perilaku keuangan investor dalam pengambilan keputusan investasi semakin 

baik. 

2.2.4 Locus of control internal dan pengaruhnya terhadap keputusan 

investasi 

 

Menurut Gibson, Ivanevich & Donelly (1997) Locus of Control merupakan 

karakteristik kepribadian yang menguraikan orang yang menganggap bahwa 

kendali kehidupan mereka datang dari dalam diri mereka sendiri sebagai 

internalizers. Orang yang yakin bahwa kehidupan mereka dikendalikan oleh faktor 

eksternal disebut externalizer. Rotter (1966) menyatakan locus of control adalah 

cara pandang seseorang pada suatu peristiwa apakah seseorang dapat mengendalika 

peristiwa yang terjadi atau tidak. 

Pada orientasinya locus of control dibagi menjadi dua, yaitu locus of control 

internal dan locus of control eksternal. Pada penelitian ini hanya menggunakan 

locus of control internal. Locus of Control Internal yaitu cara pandang seorang 

individu yang memiliki keyakinan bahwa keberhasilan atau kegagalan yang terjadi 

dalam hidupnya berasal dari kemampuannya. Pada penelitian Ariani S (2016) 

didapat indikator locus of control internal, yaitu :  

1. Kemampuan individu dalam menangani masalah sehari-hari  

2. Kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri  

3. Kemampuan individu dalam memegang kontrol dalam kehidupan.  

Setiap investor memiliki keyakinan diri untuk mengendalikan segala peristiwa yang 

terjadi, dalam hal ini berkaitan dengan keputusan investasi. Keyakinan diri setiap 

investor tentu berbeda satu sama lain terutama dalam hal memandang dan meyakini 

sesuatu yang terjadi berada dalam kendali individu tersebut, contoh ketika investor 
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mampu menangani masalah dalam kehidupan sehari-hari , maka investor tersebut 

memiliki kemampuan dalam menangani masalah sehari-hari. 

Individu dengan locus of control internal  menganggap bahwa suatu kejadian yang 

terjadi dalam kehidupan ditentukan oleh keterampilan, kemampuan yang dimiliki 

dan usaha yang dilakukan (Kholilah & Iramani, 2013). Sementara indicator locus 

of control berdasarkan penelitian Kholilah dan Iramani (2013) meliputi : 

1. Kemampuan pengambilan keputusan keuangan 

2. Keyakinan individu terhadap masa depan 

3. Kemampuan menyelesaikan masalah keuangan 

4. Kemampuan individu memegang kontrol dalam kehidupannya 

Locus of Control Internal memiliki pengaruh dalam hal pengambilan keputusan 

investasi, investor yang memiliki keyakinan dan cara pandang untuk 

mengendalikan segala peristiwa yang terjadi akan lebih berani mengambil risiko 

dalam keputusan investasi karena memiliki tingkat kepercayaan yang lebih baik 

(Ahmed, 1985). 

Berdasarkan penelitian Ariani S (2016) menyatakan bahwa locus of control internal 

berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi. Penelitian Rasyid 

Rosyeni (2018) menyatakan bahwa locus of control berpengaruh positif signifikan 

terhadap keputusan investasi. 

2.3     Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penjelasan sub bab sebelumnya, pada kerangka pemikiran ini 

akan digambarkan alur hubungan variabel yang berkaitan dengan keputusan 

investasi termasuk dengan variabel lain yang mempengaruhi yaitu literasi 
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keuangan, perilaku keuangan, dan locus of control internal. Berikut kerangka 

pemikiran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4       Hipotesis Penelitian 

Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hipotesis penelitian sebagai acuan 

awal pada penelitian ini yang didasarkan teori dan penelitian terdahulu. 

H1 : Literasi keuangan, perilaku keuangan, dan locus of control internal dapat  

        digunakan sebagai prediktor keputusan investasi  

H2 : Literasi keuangan dapat digunakan sebagai prediktor keputusan investasi  

H3 : Perilaku keuangan dapat digunakan sebagai prediktor keputusan investasi  

H4 : Locus of Control Internal dapat digunakan sebagai prediktor keputusan  

        investasi  
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