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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal merupakan salah satu roda perekonomian pada suatu negara, 

yang direpresentasikan dalam dua fungsi. Fungsi pertama yaitu sebagai sarana 

pendanaan usaha, sedangkan fungsi kedua yaitu sebagai sarana bagi perusahaan 

untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal. Pada fungsi pertama dapat 

dijelaskan bahwa pasar modal sebagai ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan 

dana dari pasar modal untuk pengembangan usaha, ekspansi, serta penambahan 

modal kerja agar kapasitas produksi perusahaan bisa bertambah. Perusahaan juga 

dapat memperoleh tambahan modal dengan menjual saham perusahaannya kepada 

masyarakat melalui pasar modal. Hal tersebut dinilai lebih menguntungkan jika 

dibandingkan dengan menambah modal melalui pinjaman perbankan yang dapat 

memberatkan kondisi keuangan perusahaan serta terbatas nominal pinjamannya. 

Sedangkan pada fungsi kedua, pasar modal merupakan sarana bagi masyarakat 

untuk melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam bentuk saham, obligasi, 

reksa dana dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana 

yang dimiliki sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko dari setiap 

instrumen keuangan.  Maka, pasar modal dijadikan sebagai indikator ekonomi 

makro pada suatu negara. Indeks bursa yang berfluktuasi seiring waktu merupakan 

cermin dinamika ekonomi dari negara tersebut (Widioatmodjo, 2015). 

Investasi di pasar modal menjadi alternatif investasi bagi masyarakat selain 

menginvestasikan dana yang dimilikinya dalam bentuk tabungan di perbankan. 

Tujuan masyarakat menginvestasikan dananya di pasar modal agar dana tersebut 

lebih produktif dan menyebarkan risiko yang harus ditanggung. Bagi investor, 

menginvestasikan dananya di pasar modal dapat memberikan keuntungan yang 

tidak diberikan oleh pihak perbankan, yakni keuntungan berupa pembayaran 

dividen yang nominalnya bisa melampaui jumlah bunga yang dibayarkan oleh bank 
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dengan nilai investasi yang sama. Namun, besarnya keuntungan pasti diiringi 

dengan adanya risiko berupa kerugian yang besar pula. Misalnya, pada saat 

perusahaan sedang merugi, investor sering tidak mendapatkan hak dividennya 

(Widioatmodjo, 2015). Karena pada dasarnya tidak ada satu pun investasi yang 

tidak memiliki risiko (Karvof, 2016). 

Investasi saham di pasar modal merupakan bentuk investasi yang memiliki 

tingkat risiko yang tinggi sesuai dengan pemeo high risk high return. Oleh karena 

itu, dibutuhkan keahlian dan kejelian untuk memilah dan memilih saham yang 

layak untuk disimpan dalam waktu jangka panjang (Karvof, 2016). Investasi 

merupakan permasalahan terkait cara mengakumulasikan dana yang membutuhkan 

pemahaman mendalam untuk melakukan investasi yang profitable tanpa 

menyepelekan aspek risiko dari investasi tersebut (Sina, 2016). Berdasarkan hasil 

penelitian terkait indeks literasi keuangan, Indonesia merupakan negara yang masih 

tergolong rendah dalam hal kemampuan literasi keuangan jika dibandingkan 

dengan negara lain di Kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura. 

Maka dari itu, Indonesia masuk peringkat ke-32 dari seluruh negara di dunia 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh World Bank pada tahun 2015 

(Keuangan, 2017). Sejalan dengan penelitian tersebut, Otoritas Jasa Keuangan juga 

melakukan survei terkait Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan pada tahun 2016, 

yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman (literasi) masyarakat terhadap pasar 

modal sebesar 4,40% serta tingkat utilitas produk pasar modal sebesar 1,25%. Tidak 

hanya itu, berdasarkan data yang dihimpun oleh Bursa Efek Indonesia pada bulan 

September 2017, jumlah investor aktif setiap bulan di Indonesia mengalami 

peningkatan menjadi 16,26% dari total investor, yang mana data pada bulan 

Desember 2016 jumlah investor aktif hanya 14,60%. Meningkatnya jumlah 

investor ini merupakan hasil dari usaha Pemerintah Indonesia melalui Bursa Efek 

Indonesia yang membuat program kampanye “Yuk Nabung Saham”, di mana 

tujuan utama dari kampanye tersebut yaitu untuk mengedukasi industri pasar modal 

serta meningkatkan jumlah investor baru. 
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Seiring dengan berkembangnya jumlah investor di pasar modal saat ini, 

terdapat tiga faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan investasi 

yaitu, analisa fundamental, analisa teknikal serta psikologis investor di pasar modal. 

Analisa fundamental merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis laporan 

keuangan perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan 

perusahaan. Analisa teknikal merupakan metode yang digunakan untuk 

memberikan penilaian terhadap saham yang akan dibeli. Sedangkan faktor 

psikologis investor berkaitan dengan ilmu keuangan yang berbasis perilaku atau 

yang biasa disebut dengan behavioral finance. Behavioral finance menjelaskan 

fenomena psikologis yang mempengaruhi perilaku keuangan. Perilaku keuangan 

bertujuan untuk memahami perilaku investor dalam proses pengambilan keputusan 

investasi (Al Ibrahim, 2018). Perilaku investor merupakan suatu tindakan yang 

dilakukan oleh investor untuk membeli, menahan, dan menjual saham pada saat 

tertentu di Bursa Efek Indonesia (Azis et al., 2015). Perilaku ini berkaitan dengan 

tingkat kesediaan investor untuk menanggung risiko investasi yang tercermin 

dalam tingkat harga saham di pasar modal. 

Berdasarkan teori perilaku terencana atau yang biasa disebut dengan theory 

of planned behavior, perilaku merupakan tindakan yang bisa diamati untuk 

menggambarkan bagaimana individu tersebut melakukan tindakan pada kondisi 

tertentu (Schmeiser & Seligman, 2013). Pada sebuah studi tentang literasi 

keuangan, hal yang penting untuk dilakukan adalah mengevaluasi proses 

pengambilan keputusan individu serta melakukan penyelidikan terkait 

kemungkinan perilaku positif individu dengan kondisi keuangan mereka yang dapat 

menghasilkan peningkatan ketahanan di saat kondisi sedang krisis (Governors, 

2012). Oleh karena itu, pada penelitian ini, untuk memperoleh bukti empiris terkait 

faktor yang mempengaruhi perilaku investor, penulis menggunakan literasi 

keuangan dan sifat individu seperti sikap risiko dan motif menabung untuk 

menjelaskan heterogenitas dalam perilaku investor (Jonsson et al., 2017). 

Konsep literasi keuangan menurut The Organization for Economic Co-

operation and Development merupakan suatu fenomena kompleks yang terdiri atas 
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kombinasi kesadaran, pengetahuan, kemampuan, sikap, serta perilaku yang 

dibutuhkan untuk membuat suatu keputusan keuangan (Governors, 2012). Literasi 

keuangan merupakan cerminan dari kemampuan individu dalam memahami 

informasi keuangan dan menggunakan informasi tersebut dengan terampil dan 

percaya diri untuk digunakan menurut pandangan multi-dimensi dalam membuat 

konsep dan mengoperasionalkan konstruk yang ada (Huston, 2010). Oleh karena 

itu, literasi keuangan melibatkan pengetahuan, perilaku, serta sikap keuangan 

individu (Potrich et al., 2016). Jonsson et al. (2017) mengklasifikasikan literasi 

keuangan menjadi tiga kategori antara lain pengetahuan keuangan teknis, 

pengetahuan reksa dana, dan pengetahuan pasar. Pengetahuan keuangan teknis 

tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perilaku efek disposisi, 

sedangkan pengetahuan reksa dana dan pengetahuan pasar saat ini cukup relevan 

untuk menjelaskan perilaku investor.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya, banyak bukti yang menjelaskan jika 

pengetahuan keuangan memiliki peran yang sangat penting bagi kesejahteraan 

finasial (Panos & Wilson, 2020). Maka dari itu, pengetahuan keuangan yang kurang 

memadai menyebabkan proses pengambilan keputusan dalam berinvestasi menjadi 

kurang efektif dan mempengaruhi perilaku investor menjadi tidak rasional (Jonsson 

et al., 2017). Namun, terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa nilai 

kesejahteraan finansial tidak berkaitan dengan pengetahuan keuangan (Michael 

Collins & Urban, 2020).  

Investasi dan menabung adalah dua konsep yang saling berkaitan. 

Menabung merupakan tahap awal pada proses berinvestasi, yang mana seseorang 

menyimpan dana yang dimilikinya dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat di 

masa yang akan datang. Jika dana tersebut sudah terkumpul maka dapat 

dikonversikan dalam suatu jenis investasi berupa aset keuangan atau aset ritel 

(Widayat, 2010). Sebab, menginvestasikan dana dalam bentuk tabungan di 

perbankan tidak memberikan nilai tambah melebih investasi di pasar modal, 

meskipun risiko investasi dalam bentuk tabungan memang dapat dikatakan jauh 

lebih rendah jika dibandingkan berinvestasi di pasar modal. Maka dari itu, investasi 
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di pasar modal dapat digunakan sebagai alternatif berinvetasi untuk memperoleh 

nilai tambah. Sejalan dengan pernyataan John Maynard Keynes pada Theory 

Liquidity Preference, alasan individu memegang uang karena adanya tiga motif di 

balik permintaan uang yaitu, motif transaksi, motif berjaga-jaga dan motif spekulasi 

(Beckhart & Keynes, 1936). Motif transaksi merupakan tujuan mutlak setiap orang 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan melakukan transaksi sehari-

hari. Motif berjaga-jaga bertujuan untuk mempersiapkan sesuatu yang tidak 

terduga. Sedangkan motif spekulasi sama dengan motif untuk mendapatkan 

keuntungan, misalnya seseorang berinvestasi pada emas saat harga sedang turun, 

kemudian akan dijual kembali saat harga sedang naik untuk mendapatkan 

keuntungan dari selisih antara harga beli dengan harga jual dari emas tersebut. Oleh 

karena itu, tujuan seseorang menyimpan uang tunai adalah agar uang tersebut dapat 

memberikan keuntungan yang sifatnya tidak terduga. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya dijelaskan bahwa situasi yang penuh dengan ketidak pastian dimasa 

yang akan datang mempengaruhi motif menabung pada setiap individu (Morikawa, 

2019). Sedangkan menurut penelitian lain motif menabung dipengaruhi oleh 

karakteristik psikologis yang dimiliki oleh setiap individu dalam memegang uang 

(Asebedo et al., 2019). Investor yang berinvestasi di pasar modal memiliki 

keyakinan bahwa dana yang diinvestasikan akan menghasilkan tingkat 

pengembalian yang lebih untuk memenuhi tujuan stabilitas dan keamanan. Sejalan 

dengan pernyataan tersebut, Aprillianto et al. (2014) menyatakan bahwa tujuan 

investor berinvestasi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah untuk 

memperoleh peluang dalam mendapatkan capital gain. Tambahan modal yang 

diperoleh melalui capital gain tersebut lebih diproyeksikan untuk masa depan agar 

memperoleh kehidupan yang lebih layak di masa depan. Investor tersebut tidak 

menghabiskan semua uang mereka untuk kebutuhan sehari-hari, melainkan ada 

saving untuk masa depan melalui kegiatan investasi, yang diharapkan mampu 

menambah kekayaan mereka di masa mendatang.  

Theory of planned behaviour merupakan teori yang menghubungkan antara 

beliefs dengan attitudes.  Seseorang akan melakukan tindakan yang dipengaruhi 

oleh suatu niat dan kemudahan. Niat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sikap, norma 
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subjektif (pandangan masyarakat), dan kemudahan berperilaku (Riadini & Bari, 

2018). Menurut theory of reasoned action sikap ditentukan oleh kemauan sendiri. 

Hal tersebut karena diasumsikan manusia secara umum melakukan sesuatu dengan 

cara yang masuk akal. Manusia mempertimbangkan semua informasi dan 

memperhitungkan dampak dari tindakannya. Dari teori inilah dapat diketahui 

bahwa sikap individu mempengaruhi perilaku melalui suatu proses pengambilan 

keputusan yang teliti dan beralasan (Fishbein & Ajzen, 2011).  

Setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam mengambil keputusan 

yang melibatkan risiko dan kondisi yang tidak pasti. Perbedaan seperti itulah yang 

disebut sebagai perbedaan dalam sikap risiko (Jonsson et al., 2017). Sikap risiko 

dianggap sebagai suatu fungsi dari tugas, kerangka keputusan setiap individu, serta 

strategi untuk memproses informasi (Weber & Milliman, 1997). Sikap risiko 

mengacu pada kecenderungan individu untuk mengambil risiko (Schroeder et al., 

2007). Maka, terdapat tiga macam sikap risiko (Garvey, 2014). Yang pertama 

adalah risk averse di mana seseorang berani mengambil keputusan saat kondisi 

sedang stabil tapi cenderung menarik diri saat kondisi tidak stabil. Yang kedua 

adalah risk neutral yang merupakan sikap individu yang menganggap bahwa 

tingkat kepastian setara dengan nilai yang diharapkan. Sedangkan yang ketiga 

adalah risk taking atau risk seeker yang merupakan sikap individu yang berani 

mengambil risiko walaupun kondisi sedang tidak stabil. Ketiga macam sikap risiko 

tersebut akan membentuk perilaku investor yang berbeda pula pada saat kondisi 

apapun. Oleh karena itu, sikap risiko sangat mempengaruhi perilaku setiap investor, 

karena investor selalu dihadapkan dengan situasi yang penuh dengan ketidak 

pastian dalam berinvestasi di pasar modal, maka sikap yang harus dihadapi dalam 

mengambil risiko selalu diperhitungkan agar tidak salah dalam mengambil 

keputusan investasi.   

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai pengaruh literasi keuangan dan sikap risiko terhadap perilaku investor di 

pasar modal Indonesia dengan motif menabung sebagai variabel mediasi. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemahaman yang lebih baik mengenai 
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pengaruh literasi keuangan dan sikap risiko terhadap perilaku investor melalui 

motif menabung sebagai variabel mediasi. Diharapkan penelitian ini juga dapat 

memberikan kontribusi untuk meningkatkan jumlah investor di Indonesia, sebagai 

masukan bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan edukasi bagi masyarakat 

sebelum memulai berinvestasi, serta masukan untuk calon investor untuk membuat 

keputusan investasi berdasarkan pada kemampuan keuangan dan tingkat 

pengalaman yang dimiliki, serta tidak bergantung pada sentiment. 

1.2 Kesenjangan Penelitian 

Pasar modal merupakan cermin roda perekonomian pada suatu negara, yang 

direpresentasikan dalam dua fungsi yaitu sebagai sarana pendanaan usaha serta 

sarana bagi perusahaan untuk memperoleh dana dari masyarakat pemodal. Namun, 

rendahnya jumlah investor di Indonesia membuat indeks harga saham di Indonesia 

semakin berfluktuasi karena investasi di Indonesia masih dikuasi oleh investor dari 

luar negeri.  

Hal tersebut diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Mouna 

dan Anis (2017) yang menyatakan bahwa kurangnya literasi keuangan membuat 

sektor rumah tangga memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pasar saham. Lusardi 

(2007) juga mengungkapkan bahwa sektor rumah tangga yang memiliki tingkat 

literasi keuangan rendah tidak mungkin memiliki motif menabung untuk 

merencanakan masa pensiunnya yang pada akhirnya juga mempengaruhi perilaku 

untuk berinvestasi. Namun, Jonsson et al. (2017) menyatakan bahwa sikap risiko 

dan motif menabung tidak mempengaruhi perilaku bias pada investor.  

Berdasarkan teori yang digunakan serta penelitian terdahulu, kesenjangan 

penelitian terdapat pada perbedaan hasil antara penelitian satu dengan penelitian 

lainnya. Dalam penelitian ini diambil variabel mediasi karena berdasarkan Theory 

of planned behavior perilaku dipengaruhi oleh niat, yang mana niat juga 

dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sikap, norma subjektif, serta persepsi kontrol 

perilaku. Sedangkan penelitian terdahulu belum ada bukti terkait adanya niat 

menabung yang dapat mempengaruhi perilaku investor pasar modal di Indonesia.  
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1.3 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk memperoleh bukti empiris adanya pengaruh literasi keuangan 

terhadap perilaku investor.  

2. Untuk memperoleh bukti empiris adanya pengaruh sikap risiko terhadap 

perilaku investor.  

3. Untuk memperoleh bukti empiris adanya pengaruh motif menabung 

terhadap perilaku investor.  

4. Untuk memperoleh bukti empiris adanya pengaruh literasi keuangan 

terhadap motif menabung. 

5. Untuk memperoleh bukti empiris adanya pengaruh sikap risiko terhadap 

motif menabung. 

6. Untuk memperoleh bukti empiris adanya pengaruh literasi keuangan 

terhadap perilaku investor melalui motif menabung sebagai variabel 

mediasi. 

7. Untuk memperoleh bukti empiris adanya pengaruh sikap risiko terhadap 

perilaku investor melalui motif menabung sebagai variabel mediasi. 

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis data 

yang dikumpulkan berupa kuesioner yang dibagikan kepada investor di pasar 

modal. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini diharapkan sesuai dengan 

pengembangan hipotesis yaitu perilaku investor dipengaruhi oleh literasi keuangan, 

sikap risiko, serta motif menabung sebagai variabel mediasi yang dimiliki oleh 

setiap individu yang akan melakukan investasi.  

1.5 Sistematika 

Bab 1 pada penelitian ini menjelaskan terkait latar belakang penelitian serta 

rekomendasi penelitian terkait pengaruh literasi keuangan dan sikap risiko terhadap 

perilaku investor dengan motif menabung sebagai mediasi. Bab 2 membahas teori 
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yang berkaitan dengan faktor yang digunakan untuk mengurai semua permasalahan 

yang terkait dalam skripsi secara ilmiah, penelitian terdahulu, serta jurnal ilmiah 

sebagai literatur pendukung dalam penelitian ini. Bab 3 menjelaskan terkait 

metodologi penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam 

penelitian ini. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Jenis dan sumber data penelitian ini berupa kuesioner. Bab 4 pada 

penelitian ini berisi gambaran umum mengenai subjek dan objek penelitian yaitu 

literasi keuangan, sikap risiko, serta motif menabung pada investor sebagai subjek 

penelitian ini dan para investor di pasar modal sebagai objek penelitian. Dalam bab 

ini juga akan diuraikan mengenai statistik variabel, pembuktian hipotesis, dan 

interpretasi hasil. Bagian akhir penelitian ini yaitu bab 5 yang memuat hasil 

penelitian yang sudah dilaksanakan, dengan hasil tersebut dapat disimpulkan 

jawaban atas rumusan masalah yang telah diangkat berdasarkan metodologi 

penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya. Bab ini juga menjelaskan secara 

detail terkait saran dari peneliti bagi subjek penelitian, pembaca, ataupun penelitian 

selanjutnya yang serupa.  
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