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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH  

Pada akhir Desember 2019 dunia digemparkan oleh penemuan  

wabah virus baru yaitu Covid-19. Wabah virus ini pertama kali ditemukan 

di Wuhan China, karena cepat sekali penularannya virus ini sudah 

menyebar di seluruh dunia termasuk juga di Indonesia. Wabah Covid-19 

ini menyerang siapa saja, tanpa melihat latar belakang korbannya. 

Semakin meningkatnya jumlah korban dan semakin meluasnya penularan 

dari virus ini akhirnya berdampak juga terhadap ekonomi.  

Tidak bisa dipungkiri bahwa ekonomi memiliki peranan yang 

sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Jika berbicara mengenai 

ekonomi tentu hal utama yang berada dipikiran kita adalah uang. Dalam 

kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari yang namanya uang. Uang 

memiliki peranan yang penting sekali, karena uang merupakan sumber 

utama untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka macam.  

Setiap individu harus mampu membuat keputusan perencanaan 

keuangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan dari membuat 

keputusan perencanaan keuangan yaitu untuk mengalokasikan harta, uang 

dan kekayaan yang dimilikinya secara bijak yang bertujuan untuk 

mencapai kesejahteraan finansial. 
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Dalam membuat keputusan perencanaan keuangan setiap individu 

harus memiliki pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan 

keuangan yang tepat, cermat dan teliti. Oleh karena itu, setiap individu 

harus memiliki kecerdasan mengenai literasi keuangan yang sangat 

dibutuhkan dalam mengelola keuangan pribadi. Literasi keuangan 

menurut Otoritas Jasa Keuangan (2013:24) adalah “rangkaian proses atau 

aktifitas untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), keyakinan 

(confidence) dan keterampilan (skill) konsumen dan masyarakat luas 

sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik”.  

Tidak semua individu memiliki tingkat literasi keuangan yang 

tinggi, masih terdapat individu yang memiliki literasi keuangan rendah. 

Efek dari rendahnya tingkat literasi keuangan yang dimiliki tentu akan 

menimbulkan permasalahan. Permasalahan dari rendahnya tingkat literasi 

keuangan salah satunya yaitu kesalahan dalam mengalokasikan uang yang 

dimilikinya. Individu dengan tingkat literasi keuangan yang rendah 

cenderung tidak memikirkan perencanaan dan pengelolaan keuangan 

dimasa yang akan datang.  

Rencana pengelolaan keuangan untuk masa depan bisa 

diwujudkan salah satunya melalui investasi. Investasi memberikan 

banyak keuntungan bagi individu yang melakukannya, karena nilai yang 

dimilikinya akan bertambah setiap tahunnya. Bertambahnya nilai asset 

akan berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah kekayaan yang 

mereka miliki. Dengan demikian, melakukan investasi merupakan salah 
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satu cara perencanaan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai 

kesejahteraan finansial.  

Selain tingkat literasi keuangan, hal lain yang berpengaruh 

terhadap keputusan investasi yaitu pendapatan. “Pendapatan merupakan 

salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau 

masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan 

kemajuan ekonomi suatu masyarakat” (Luminatang, 2013) . 

Semakin tinggi tingkat pendapatan yang dimiliki seseorang, maka 

semakin tinggi tingkat kesejahteraan hidupnya. Namun di sisi lain, 

banyak juga kebutuhan yang harus mereka penuhi. Seseorang dengan 

pendapatan rendah akan memenuhi kebutuhan primernya saja, sedangkan 

seseorang dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi akan memenuhi 

kebutuhan primer dan kebutuhan barang mewahnya. Dengan semakin 

banyaknya kebutuhan yang harus mereka penuhi, maka diperlukan 

pengelolaan keuangan yang baik untuk kepentingan masa depan mereka.  

Individu yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi akan 

mengalokasikan sebagian dari pendapatannya untuk keperluan tabungan 

maupun investasi.  Semakin tinggi tingkat pendapatan yang dimiliki oleh 

individu, maka semakin tinggi juga kesadaran mereka dalam mengelola 

keuangannya untuk masa depan. Individu dengan tingkat pendapatan 

yang tinggi juga lebih berani mempertimbangkan resiko dalam 

berinvestasi.  
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Faktor lain yang berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk 

melakukan investasi yaitu permasalahan mengenai akses. Menurut The 

Consultative Group to Assist Poor (2014:2) yang dikutip dari Sari, 

Irawan, dan Azhar (2016) “...dengan adanya akses pasar yang baik maka 

akan meningkatkan pembiayaan perbankan terhadap sektor mikro...”.  

Dengan adanya kemudahan akses yang diberikan tentu akan 

mempermudah mereka dalam berinvestasi. Saat ini banyak perguruan 

tinggi yang menyediakan layanan untuk membuka rekening investasi. 

Tujuan dari penyediaan layanan ini adalah untuk memudahkan akses para 

investor untuk melakukan kegiatan investasi. Salah satu perguruan tinggi 

yang menyediakan akses ini adalah Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo. Galeri Investasi yang berada di Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo berfungsi sebagai media pembelajaran. Selain berfungsi 

sebagai media pembelajaran untuk Fakultas Ekonomi, Galeri Investasi 

juga memberikan akses kepada masyarakat untuk berinvestasi di pasar 

modal. Galeri Investasi Universitas Muhammadiyah Ponorogo merupakan 

penyedia akses investasi yang pertama kali ada di Kota Ponorogo yang 

menghubungkan para calon investor dengan pasar modal. Di Univesitas 

Muhammadiyah Ponorogo terdapat Galeri Investasi yang bekerja sama 

dengan perusahaan MNC Sekuritas. Para calon investor dapat membuka 

rekening investasi di sini, cukup dengan membawa persyaratan dan uang 

pembayaran sebesar Rp 100.000,- para calon investor sudah bisa memiliki 

akun investasi.  
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Dengan adanya akses ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah 

investor, karena investasi merupakan salah satu cara mengelola keuangan 

yang menjanjikan dimasa depan.  

Dengan melihat latar belakang yang terjadi saat ini, maka peneliti 

memutuskan untuk mengambil penelitian yang berjudul “PENGARUH 

LITERASI KEUANGAN, PENDAPATAN DAN AKSES 

TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI INDIVIDU PADA 

GALERI INVESTASI PERUSAHAAN MNC SEKURITAS DI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO”  
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka 

perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan 

investasi individu pada Galeri Investasi perusahaan MNC Sekuritas di 

Universitas Muhammadiyah Ponorogo? 

2. Apakah terdapat pengaruh pendapatan terhadap keputusan investasi 

individu pada Galeri Investasi perusahaan MNC Sekuritas di 

Universitas Muhammadiyah Ponorogo? 

3. Apakah terdapat pengaruh akses terhadap keputusan investasi  

individu pada Galeri Investasi perusahaan MNC Sekuritas di 

Universitas Muhammadiyah Ponorogo? 

4. Apakah terdapat pengaruh literasi keuangan, pendapatan dan akses 

secara simultan terhadap keputusan investasi individu pada Galeri 

Investasi perusahaan MNC Sekuritas di Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo? 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan penjabaran dari rumusan masalah di atas, maka 

tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk: 

a. Mengetahui apakah terdapat pengaruh antara literasi keuangan 

terhadap keputusan investasi individu pada Galeri Investasi 
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perusahaan MNC Sekuritas di Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo. 

b. Mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pendapatan terhadap 

keputusan investasi individu pada Galeri Investasi perusahaan 

MNC Sekuritas di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 

c. Mengetahui apakah terdapat pengaruh antara akses terhadap 

keputusan investasi individu pada Galeri Investasi perusahaan 

MNC Sekuritas di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.  

d. Mengetahui apakah terdapat pengaruh anatara literasi keuangan, 

pendapatan dan akses terhadap keputusan investasi individu pada 

Galeri Investasi perusahaan MNC Sekuritas di Universitas 

Muhammadiyah Ponorogo. 

2. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk 

berbagai pihak antara lain: 

a. Untuk para investor Galeri Investasi Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

investor Galeri Investasi Universitas Muhammadiyah Ponorogo 

dalam pertimbangan dan menentukan keputusan investasi. 

b. Untuk universitas  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dan 

sumber bacaan untuk menambah wawasan serta sumbangan ilmu 

bagi perpustakaan Universitas Muhammdiyah Ponorogo. 
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c. Untuk mahasiswa  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi 

mahasiswa jurusan manajemen dalam melakukan penelitian 

dengan tema serupa.  

d. Untuk peneliti  

Mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang penelitian 

dan penulisan di bidang portofolio yang diperoleh di waktu kuliah. 
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