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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perbedaan sistem manajemen keuangan pada setiap individu memiliki 

ciri khas dan cara tersendiri dalam setiap bentuk pengelolaannya, menabung 

salah satunya. Menabung erat kaitannya dengan kegiatan investasi yang 

bertujuan untuk kehidupan yang lebih baik dimasa depan. Pentingnya 

investasi dinilai sebagai peningkatan jumlah pendapatan yang akan dinikmati 

dalam jangka waktu mendatang untuk kehidupan yang lebih baik (Pradhana, 

2018). Individu yang melakukan investasi akan membentuk pola perilaku 

investasi dalam dirinya. Keberagaman kondisi geografis pada masing-masing 

individu dapat berpengaruh pada perilaku investasi individu (Widayat, 2010). 

Pentingnya perilaku investasi dianggap sebagai penentu dalam 

membuat keputusan berinvestasi. Keputusan investasi yang dipilihnya tidak 

selalu beracuan pada pemikiran yang rasional, namun faktor psikologis juga 

ikut menentukan dalam keputusan berinvestasi (Budiarto dan Susanti, 2017). 

Kebebasan pemikiran yang dimiliki setiap individu akan mempengaruhi 

keputusan yang dibuatnya. Pembentukan keputusan akan disesuaikan dengan 

kemampuan keuangan dan kebutuhannya baik memilih dalam aset financial, 

aset riil maupun dalam bentuk aset  non financial (Marunung, 2008:47). 

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada akhir 

tahun 2018 jumlah investor individu atau perorangan meningkat sebesar 

44,06% dari  1.122.668 pada tahun 2017 menjadi 1.617.367 pada desember 
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2018. Pemerintah mendukung masyarakat dalam bentuk investasi, baik dalam 

segi keuangan maupun non keuangan (Magdhalena & Susanti, 2015). 

Dukungan yang nyata dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

dengan meluncurkan aplikasi investasi berbasis online yang bekerja sama 

dengan Dinas Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur. Pembuatan aplikasi 

ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat kecil dalam berinvestasi 

(Jawapos, 2018:9). 

Bentuk dukungan ini sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang 

ada. Individu maupun masyarakat masih enggan melakukan investasi. 

Anggapan bahwasannya kegiatan investasi hanya dilakukan oleh seseorang 

yang memiliki pendapatan yang tinggi, kenyataannya individu yang memiliki 

pendapatan yang tinggi juga tidak melakukan perencanaan investasi bagi 

dirinya sendiri (Pritazahara & Sriwidodo, 2015). Para Pegawai Negeri Sipil 

yang notabene memiliki penghasilan yang tetap saja masih enggan 

melakukan investasi dalam sektor keuangan (Sriatun &Indarto, 2017) 

Penjelasan mengenai perilaku individu dijelaskan dalam Theory 

Planned Behaviour oleh Fishbein dan Ajzen (1991) mengungkapkan 

bahwasannya perilaku individu akan dilakukan ketika seseorang mendapatkan 

saran maupun dorongan dari pihak lain hingga mampu menimbulkan 

motivasi dan kepercayaan terhadap sikap perilaku. Bentuk perilaku individu 

tidak selalu sejalan dengan sikap yang ditunjukkan. Sikap positif individu 

terhadap investasi tidak sama dengan perilaku individu dalam berinvestasi 

(Widayat, 2010).  
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Berbagai faktor perlu dipertimbangkan dalam keputusan berinvestasi, 

baik berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap keputusan 

investasi. Faktor tersebut dinyatakan dalam kondisi demografi, sosioekonomi 

dan faktor psikologis pada individu tersebut (Joo dan Grabel, 2004). 

Keterlibatan faktor psikologis yang melekat dalam diri manusia sering 

menyebabkan manusia tidak selalu berperilaku rasional dalam mengambil 

sebuah keputusan. Hal seperti ini yang nantinya akan menimbulkan pengaruh 

penyimpangan atau bias pemikiran terhadap keputusan investasi. 

Individu yang mengalami bias akan mengabaikan informasi dan fakta 

sehingga berdampak pada pemberian kesimpulan terhadap keputusan 

berinvestasi. Menurut Pompian (2006:50) bias dibagi menjadi dua kategori, 

yaitu: Cognitive Bias (Bias Kognitif) dan Emotional Bias (Emosional Bias). 

Bias kognitif memfokuskan pada penyimpangan pengetahuan dan infromasi, 

sedangkan bias emosional memfokuskan pada penyimpangan emosi dan 

perasaan yang dimiliki oleh individu.  

Tingkat perbedaan pada pengetahuan dan informasi yang dimiliki 

individu akan menimbulkan sikap terlalu percaya diri atau overconfidence. 

Perilaku individu yang masuk dalam overconfidence akan menganggap 

bahwa pengetahuan dan informasi yang dimiliki adalah yang terbaik 

(Budiarto dan Susanti, 2017). Menurut Pompian (2006:54) menyatakan 

bahwasannya sikap overconfidence yang dimiliki oleh individu akan 

mengabaikan informasi dan tidak peduli terhadap risiko yang akan dihadapi. 
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Selain sikap percaya diri berlebihan, kondisi sosio ekonomi dan demografi 

menjadi penentu dalam berinvestasi.  

Adanya faktor lingkungan, pendidikan, pendapatan individu, umur dan 

gender akan berpengaruh terhadap pemilihan investasi. Pendapatan yang 

dianggap sangat penting dalam setiap kegiatan ekonomi dipandang sebagai 

faktor terpenting (Widayat, 2010). Secara sederhana, pendapatan sendiri 

merupakan hasil yang didapatkan atas pencapaian kinerjanya dalam kurun 

waktu tertentu. Pendapatan juga digunakan untuk mengukur kesejahteraan 

individu atupun masyarakat yang mencerminkan kemajuan ekonomi pada 

masyarakat (Luminating, 2013).  

Pendapatan yang diperoleh akan membuat individu memiliki tanggung 

jawab atas apa yang dipilihnya, sehingga keputusan yang dibuat harus 

berdasarkan tingkat kebutuhan yang paling utama mengingat keterbatasan 

dana yang dimiliki (Dwinta & Ida, 2010). Perbedaan pendapatan yang tinggi 

akan berbeda dengan pendapatan yang rendah dan perilaku investasi individu 

yang berada di lingkungan diperkotaan sangat berbeda dengan daerah 

pedesaan (Widayat, 2010). Kelengkapan dan kemudahan infrastruktur yang 

ada diperkotaan juga merupakan faktor pendukung dalam berinvestasi. 

Kemudahan akan infastruktur dalam berinvestasi di Kota Probolinggo 

berkebalikan dengan perilaku investasi yang tercermin pada masyarakatnya. 

Bentuk kegiatan investasi ini masih belum diterima baik pada masyarakat 

Kota Probolinggo, terlebih Kota Probolinggo masih dibilang belum mampu 

mencapai tingkat kota maju. Letak kota yang strategis, seharusnya mampu 
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mempermudah dalam hal berinvestasi. Dinas penanaman Modal kota 

Probolinggo mencatat jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 

2018 meningkat hingga mencapai nilai 1,4 Triliun, hal inilah yang 

mengindikasikan kota Probolinggo layak dalam kegiatan investasi 

(https://radarbromo.co.id).   

Keberagaman jumlah pendapatan dan tingkat pendidikan, membuat 

setiap perilaku investasi pada individu juga berbeda. Berdasarkan data di pada 

Catatan Sipil dan Penduduk Kota Probolinggo pada tahun 2016 jumlah 

penduduk terbanyak kedua berada di Kecamatan Kanigaran dengan total 

58.928 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 5.472 orang/km
2
, 

sedangkan jumlah penduduk terpadat berada di Kecamatan Mayangan 

(http://portal.probolinggokota.go.id/). 

Lokasi yang berada di tengah kota membuat kecamatan ini 

mendapatkan kemudahan akan insfrakstruktur. Pekerjaan warga di 

Kecamatan Kanigaran juga memiliki variasi berbeda, mayoritas didominasi 

oleh karyawan swasta dengan jumlah sebesar 10.103 jiwa. Adanya lokasi 

salah satu pabrik terbesar di Kota Probolinggo yang berada di Kecamatan 

Kanigaran diindikasi sebagai banyaknya penduduk yang bekerja sebagai 

karyawan swasta (kec-kanigaran.probolinggokota.go.id/).   

Data pada Kustodian Sentral Efek Indonesia menyatakan bahwa 

peningkatan jumlah investor individu pada tahun 2018 di dominasi oleh 

pegawai swasta sebesar 58,27%, namun perbedaan yang sangat mencolok 

dialami karyawan swasta di Kota Probolinggo terlebih pada buruh pabrik 
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swasta Kecamatan Kanigaran. Pengetahuan akan keuangan dan investasi yang 

rendah, membuat masyarakat Kecamatan Kanigaran hanya menaruh investasi 

pada emas dan perhiasan. 

Tingkat kepercayaan diri yang tinggi terhadap kesamaan atas 

pemilihan aset serta keinginan dalam berkomitmen untuk berhias dalam 

penambahan aset emas, yang dianggap memiliki nilai yang tinggi dari tahun 

ketahun dan didukung dengan kemudahan untuk dijual kembali menjadi 

faktor yang dipilih sebagai keputusan berinvestasi pada perhiasan, hal inilah 

yang menjadi bukti bahwa masyarakat kecamatan kanigaran masih lemah 

mengenai perilaku berinvestasi.  

Perolehan atas pendapatan yang dimiliki sebesar UMK (Upah 

Minimum Karyawan) pada Kota Probolinggo akan menjadikan karyawan 

swasta memiliki pemikiran untuk pemilihan investasi yang dipilih. Adanya 

penyisihan sebagaian pendapatan sebanyak 15% dari pendapatan menjadikan 

sinyal postif dalam berinvestasi. Minat dan keinginan yang besar dalam 

menambah aset diperoleh dengan adanya target yang harus dicapai sehingga 

mampu bertanggungjawab pada pendapatannya.  

Adanya faktor pembeda diatas yang menjadi pengaruh dalam 

perilaku berinvestasi pada buruh pabrik swasta di Kacamatan Kanigaran 

Kota Probolinggo menjadikan peneliti tertarik untuk menjadikan penelitian 

terhadap perilaku investasi. Dari latar belakang diatas maka peneliti 

mengangkat judul penelitian “Analisis Perilaku Investasi Karyawan Swasta 
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Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo (Studi pada Buruh Pabrik 

Swasta)”. 

B. Rumusan Masalah  

Bedasarkan pemaparan latar belakang maka pentanyaan penelitian 

sebagai berikut:  

1. Apakah overconfidence berpengaruh terhadap minat investasi buruh 

pabrik swasta Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo? 

2. Apakah pendapatan individu berpengaruh terhadap minat investasi buruh 

pabrik swasta Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo? 

3. Apakah overconfidence berpengaruh terhadap perilaku investasi buruh 

pabrik swasta Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo 

4. Apakah pendapatan individu berpengaruh terhadap perilaku investasi 

buruh pabrik swasta Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo 

5. Apakah minat investasi berpengaruh terhadap perilaku investasi buruh 

pabrik swasta Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo? 

6. Apakah overconfidence berpengaruh terhadap perilaku investasi melalui 

minat investasi sebagai variabel intervening? 

7. Apakah pendapatan individu berpengaruh terhadap perilaku investasi 

melalui minat investasi sebagai variabel intervening 

C. Batasan Penelitian  

Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini cukup luas 

sehingga peneliti menetapkan batasan penelitian yang tujuannya untuk 
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memudahkan peneliti dalam pengambilan data. Adapun batasan penelitian 

sebagai berikut:  

1. Penyebaran wilayah dari obyek penelitian berada Kecamatan Kanigaran 

Kota Probolinggo; 

2. Penelitian ini hanya berfokus pada warga asli yang berdomisili di 

Kecamatan Kanigaran dan sudah bekerja sebagai karyawan swasta;  

3. Jenis karyawan swasta yang bekerja di pabrik Kota Probolinggo sebagai 

buruh pabrik swasta; 

4. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah overconfidence, 

pendapatan individu, minat investasi dan perilaku investasi.  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk menguji overconfidence berpengaruh terhadap minat investasi 

buruh pabrik swasta Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. 

b. Untuk menguji pendapatan individu berpengaruh terhadap minat 

investasi buruh pabrik swasta Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. 

c. Untuk menguji overconfidence berpengaruh terhadap perilaku investasi 

buruh pabrik swasta Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. 

d. Untuk menguji pendapatan individu berpengaruh terhadap perilaku 

investasi buruh pabrik swasta Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo 

e. Untuk menguji minat investasi berpengaruh langsung terhadap perilaku 

investasi buruh pabrik swasta Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo 
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f. Untuk menguji overconfidence berpengaruh terhadap perilaku investasi 

melalui minat investasi sebagai variabel intervening 

g. Untuk menguji pendapatan individu berpengaruh terhadap perilaku 

investasi melalui minat investasi sebagai variabel intervening 

2. Manfaat Penelitian  

a. Buruh Pabrik swasta  

Penelitian ini diharapkan mampu membantu individu dalam 

membentuk perilaku investasi yang baik, memutuskan jenis investasi 

yang sesuai dan mampu dalam menyusun portofolio investasi individu 

maupun keluarga.  

b. Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini sebagai bahan rujukan dan reverensi untuk memperdalam 

pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku investasi. 


