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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kondisi ekonomi pada saat ini mengalami perkembangan dan kemajuan yang 

pesat seiring dengan berlangsungnya globalisasi. Dengan hal ini maka setiap individu 

harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk mengelola sumber 

keuangan dan kekayaan yang dimiliki. Dari pengelolaan sumber keuangan dan 

kekayaan tersebut akan menghasilkan suatu minat dalam bentuk apakah sumber 

tersebut di alokasikan.  

Salah satu cara dalam pengelolaan sumber keuangan atau kekayaan yang dimiliki 

adalah dengan melakukan investasi. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau 

lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan 

mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang (Sunariyah, 2011). Dalam 

dunia investasi juga perlu dilakukan sebuah perencanaan. Perencanaan investasi 

merupakan hal yang utama dalam mengelola keuangan karena dengan memilih 

investasi yang tepat akan dapat memberikan sumber pemasukan yang berkelanjutan 

bagi sebuah perusahaan ataupun individu (Susdiani, 2017). Dengan adanya suatu 

perencanaan maka dalam membuat keputusan investasi, seorang individu tidak lagi 

bimbang. Dengan perencanaan itu pula, keputusan investasi akan lebih matang dan 

menghindari kerugian dalam berinvestasi. Ketika seorang individu akan merencanakan 

untuk sebuah investasi, maka individu tersebut harus memiliki pengetahuan keuangan 

(financial literacy) yang baik agar keputusan keuangannya memiliki arah yang jelas  

(Putri & Rahyuda, 2017). 

Rasyid (2012) juga menjelaskan bahwa dalam mengelola uang yang sehat 

membutuhkan beberapa faktor fundamental yang perlu ditingkatkan, dan salah satunya 

adalah pengetahuan keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, financial literacy telah 

menjadi topik yang diminati, karena pasar keuangan telah menjadi kompleks dan sulit 

untuk membuat pilihan berdasarkan informasi. Sektor perekonomian juga berkembang 

dan mengakibatkan kebutuhan individu juga mengalami perkembangan. Hal tersebut 
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menyebabkan pengetahuan keuangan atau yang sering di sebut financial literacy 

menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh negara-negara maju dan 

berkembang (Nasional, 2019). Tujuan akhir dari stabilitas keuangan dapat dicapai 

melalui financial literacy secara menyeluruh di negara maju dan khususnya di negara-

negara berkembang (Arif, 2015).  

Menurut Tirta, hasil survey literasi dan inklusi keuangan nasional tahun 2016 

menunjukan bahwa 67,8 persen masyarakat telah menggunakan produk dan layanan 

keuangan. Namun, hanya 29,7 persen masyarakat yang paham akan literasi keuangan. 

Banyak masyarakat yang telah memiliki akses keuangan tetapi tidak dibekali dengan 

pemahaman keuangan yang memadai (Kompas Online, 2017).  

Hal tersebut diperjelas dengan hasil survey nasional terhadap 8000 responden 

yang tersebar di 40 wilayah pada 20 provinsi menyatakan bahwa indeks literasi 

keuangan yang sebelumnya sebesar 21,8% pada tahun 2013 meningkat menjadi 29,7% 

pada tahun 2016  (OJK : Hasil Survey Literasi Keuangan 2016). 

Hal yang sama juga terlihat pada indeks inklusi keuangan tahun 2013 sebesar 

59,7% menjadi 67,8% di tahun 2016. Visi dari literasi keuangan itu sendiri adalah 

untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang memiliki indeks literasi keuangan yang 

tinggi (well literate) sehingga dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan 

yang sesuai untuk mencapai kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan (financial 

well being) (OJK, 2017).  

(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2016) 

Gambar 1.1 Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2016 



 

3 
 

Guna menyikapi globalisasi dalam sistem keuangan serta inovasi finansial yang 

menciptakan kompleksitas produk dan layanan keuangan, diperlukan generasi yang 

memiliki pemahaman, keterampilan dan keyakinan dalam menggunakan produk dan 

layanan jasa keuangan. Menurut salah satu anggota Dewan Komosioner Bidang 

Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Hal ini penting karena bukti empiris 

menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi 

dan stabilitas sistem keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meletakkan program 

peningkatan literasi keuangan dan perluasan akses masyarakat terhadap industri 

keuangan formal sebagai salah satu program prioritas.  

OJK telah menerbitkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 

agar upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan berlangsung dengan lebih 

terstruktur dan sistematis. Salah satu pilar SNLKI tersebut adalah penyusunan dan 

penyediaan materi literasi keuangan pada setiap jenjang pendidikan formal (Soejono 

& Mendari, 2018). Dengan adanya peningkatan literasi Keuangan pada masyarakat, 

maka OJK melakukan revisit SNLKI 2017 untuk mengatur regulasi mengenai upaya 

peningkatan literasi keuangan.  

Penyempurnaan pengertian literasi keuangan dilakukan dengan menambahkan 

aspek sikap dan perilaku keuangan di samping pengetahuan, keterampilan dan 

keyakinan terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan (OJK, 2017). 

Pentingnya peningkatan literasi keuangan masyarakat melalui perguruan tinggi tidak 

terlepas dari peran dosen sebgai agent of change. Dosen juga diharapkan memiliki 

tingkat literasi keuangan yang juga cukup baik terhadap berbagai sektor jasa keuangan. 

Untuk itu diperlukan berbagai upaya dan strategi dalam jangka panjang agar 

semakin banyak masyarakat Indonesia yang mau memanfaatkan produk dan layanan 

jasa keuangan yang bersifat investasi guna mengoptimalkan potensi keuntungan yang 

akan diperoleh serta pengembangan aset pribadi. (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). 
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Jika dilihat dari grafik tersebut, menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan yang 

paling banyak dimengerti oleh masyarakat ialah sektor perbankan, disusul yang kedua 

yakni sektor pergadaian. Maka dari itu OJK melakukan revisit SNLKI 2017 agar sektor 

keuangan di bidang investasi juga dimengerti oleh masyarakat. Jadi masyarakat dapat 

mengelola kebutuhan financial nya hingga ada sisihan dana untuk ditabung. 

Masyarakat dengan pendidikan tinggi cenderung memanfaatkan berbagai macam 

produk dan layanan jasa keuangan untuk memenuhi keragaman kebutuhan mereka. Hal 

ini juga sejalan dengan tingkat pendapatan masyarakat dimana masyarakat dengan 

kategori pengeluaran A rata-rata menggunakan sebanyak 3,1 produk dan layanan jasa 

keuangan sementara masyarakat dengan kategori pengeluaran E hanya memiliki 1,3 

produk dan layanan jasa keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016) 

Memiliki pengetahuan keuangan merupakan hal vital untuk mendapatkan 

kehidupan yang sejahtera. Literasi keuangan dalam bentuk pemahaman terhadap 

semua aspek kehidupan pribadi bukan ditujukan untuk mempersulit atau mengekang 

orang dalam menikmati hidup, tetapi justru dengan literasi keuangan, individu atau 

keluarga dapat menikmati hidup dengan mendayagunakan sumberdaya keuangannya 

dengan tepat dalam rangka mencapai tujuan keuangan pribadinya (Rasyid, 2012).  

(Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2016) 

Gambar 1.2 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Berdasarkan Sektor Jasa 
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Financial literacy adalah persyaratan dari memiliki strategi keuangan yang tepat 

baik dalam manajemen organisasi maupun kehidupan pribadi (Nayebzadeh dkk, 2013). 

Menurut Satria Dharma, Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Literasi 

merupakan jantung kemampuan masyarakat untuk belajar dan berhasil di dunia 

keuangan. Juga dalam menghadapi berbagai tantangan pada abad 21 (Republika 

Online, 2014). Dengan membuat sikap positif, financial literacy juga dapat 

meningkatkan kinerja individu. Dengan cara ini individu dapat membuat keputusan 

yang tepat dan mengurangi masalah keuangan dan bisnis dan mencapai kemakmuran 

finansial. Negara-negara maju antara lain Amerika, Kanada, Jepang dan Australia 

sedang gencar melakukan edukasi literasi keuangan pada masyarakat terutama dosen 

dengan harapan dapat meningkatkan tingkat literasi keuangan masyarakat (Nasional, 

2019). 

 

Gambar 1.3 Pengetahuan Masyarakat Mengenai Produk Dan Layanan Jasa Keuangan 

Untuk Berinvestasi 

 (Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, tahun 2013 dan 2016) 

Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia terhadap produk dan layanan jasa 

keuangan pasar modal merupakan yang terendah dibandingkan dengan produk dan 

layanan jasa keuangan lainnya. Indeks literasi keuangan untuk saham 1,1%, reksa dana 

0,2%, dan obligasi 0,1%. Rendahnya indeks literasi keuangan untuk reksa dana ini 

tidak sebanding dengan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap reksa dana yang 

berada pada angka 7,9%. Untuk itu diperlukan berbagai upaya dan strategi dalam 

jangka panjang agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang mau memanfaatkan 

produk dan layanan jasa keuangan yang bersifat investasi guna mengoptimalkan 
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potensi keuntungan yang akan diperoleh serta pengembangan aset pribadi. (Otoritas 

Jasa Keuangan, 2016). Pasar modal Indonesia yang dikatagorikan emerging market 

tentunya beranggotakan banyak pelaku pasar yang masih belajar, begitu juga di Kota 

Gresik dan Surabaya. Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Surabaya Irfan 

Noor Riza mengatakan bahwa pertumbuhan investor pasar modal di Surabaya setiap 

bulannya mencapai 100 sampai 300 orang dan 30% diantaranya merupakan 

Masyarakat yang sudah berpenghasilan lebih (Utami & Kartini, 2016). Dosen 

merupakan salah satu pihak yang menjadi proritas sasaran dan kegiatan Literasi 

Keuangan.  

Hal ini disebabkan dosen dapat berperan sebagai agen perubahan. Sebagai 

golongan masyarakat yang intelektual peranan dosen sangat dibutuhkan dan penting 

dalam perubahan bangsa. Dosen dapat menggunakan teori yang di pelajarinya di 

kampus untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dosen 

diharapkan selalu berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat 

dan dapat memberikan solusi (Lestari, 2015). Dosen sebagai sumberdaya terdidik dan 

terpelajar seharusnya memiliki Literasi Dalam Penggunaan Dana. Literasi keuangan 

meliputi bidang-bidang luas yaitu pengeluran dan kredit, asuransi, serta tabungan dan 

investasi (Rasyid, 2012).  

Dalam bidang keuangan, orang dikatakan sukses dan mencapai kebahagiaan jika 

sudah mencapai merdeka keuangan (financial freedom), dalam arti uang sudah tidak 

dijadikan lagi sebagai tujuan kehidupan. Semua aktifitas dan keputusan sudah tidak 

lagi semata-mata ditujukan untuk uang, tetapi uang dipandang sebagai sarana mencapai 

tujuan yang lebih hakiki. Uang tidak lagai mengendalikan kehidupan seseorang, tetapi 

oranglah yang mengendalikan uang. Masih banyak hal-hal lain yang lebih menentukan 

kehidupan, seperti kesehatan, anak, keluarga, sahabta, amal ibadah, dan lainnya 

(Yulianti & Silvy, 2013). 

Budaya konsumerisme yang tinggi dan hampir semua kebutuhan merangkak naik 

dan jika mereka tidak bisa mengelola keuangan mereka apalagi bila keuangannya tidak 

memadai maka perlu adanya pertimbangan lebih lanjut dalam hal tersebut. Harga-harga 
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yang semakin meningkat tanpa diimbangi kemampuan meningkatkan pendapatan yang 

memadai, maka mengelola keuangan dengan bijak adalah sangat penting. Perilaku 

keuangan (financial behaviour) yang buruk dapat menyebabkan tidak terarah dalam 

membuat keputusan keuangan setiap hari (Yulianti & Silvy, 2013). 

Salah satu tujuan dan impian kebanyakan orang adalah untuk bisa hidup mandiri secara 

finansial. Ada banyak cara untuk mewujudkan hal tersebut dan salah satu diantaranya 

ialah dengan berinvestasi. Banyak orang telah mencoba berinvestasi namun tak sedikit 

pula dari mereka yang gagal ditengah perjalanannya.  Penyebab utama mengapa hal itu 

terjadi adalah karena mereka tidak mempunyai tujuan keuangan yang spesifik dan 

terukur dalam berinvestasi, akibatnya akan terjadi 2 hal, yaitu sulitnya mengetahui 

keberhasilan investasi dan kurangnya motivasi dalam berinvestasi (Mike, 2014). 

Hal tersebut juga dapat mempengaruhi motivasi Dosen dan Tenaga Pendidik 

UISI dalam melakukan investasi, sehingga ketika ada motivai yang kuat maka akan 

timbul minat lebih untuk berinvestasi. Walaupun tiap individu Dosen mempunyai 

perilaku keuangan tersendiri, saat budaya konsumerisme yang tinggi dan hampir semua 

harga kebutuhan merangkak naik, jika tidak bisa mengelola keuangan dengan baik 

maka akan semakin minim cadangan simpanan untuk melakukan investasi. Menurut 

(Yulianti & Silvy, 2013) Pengalaman setiap individu dalam mengelola keuangan 

berbeda-beda, seperti dalam merencanakan investasi, dana pensiun dan asuransi. 

Pengalaman dalam mengelola keuangan juga sangat dibutuhkan untuk kelangsungan 

hidup dimasa yang akan datang. Pengalaman mengelola keuangan dapat juga menjadi 

daya minat lebih untuk berinvestasi. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian dengan judul:  

Pengaruh Financial Literacy dan Financial Behaviour terhadap Minat Investasi 

(Studi pada Dosen dan Tenaga Pendidik UISI). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah Financial Literacy berpengaruh signifikan terhadap minat investasi oleh 

Dosen dan Tenaga Pendidik UISI? 

2. Apakah Financial Behaviour berpengaruh signifikan terhadap minat investasi oleh 

Dosen dan Tenaga Pendidik UISI? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Financial Literacy terhadap minat investasi oleh 

Dosen dan Tenaga Pendidik UISI. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Financial Behaviour terhadap minat investasi oleh 

Dosen dan Tenaga Pendidik UISI. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber bacaan dan pengetahuan di bidang 

investasi dan perilaku keuangan. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana atau sumber informasi yang dapat 

di akses oleh peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang 

berkaitan. 

3. Penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan dan referensi terkait financial literacy 

dan Financial Behaviour terhadap minat investasi di bidang lainnya. 

4. Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dalam pengelolaan keuangan 

yang baik dimasa yang akan datang. 

 


