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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Investasi merupakan hal yang penting karena dengan semakin tingginya 

biaya hidup dan jumlah kebutuhan yang banyak dapat membantu kebutuhan di 

masa yang akan datang. Investasi merupakan pengorbanan yang dilakukan 

pada saat sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat yang lebih 

besar. Untuk melakukan sebuah investasi seorang individu perlu 

dibutuhkannya tentang pengetahuan keuangan, pendapatan dan pengalaman 

berinvestasi (Nababan dan Sadalia, 2013).  

Perilaku menjadi suatu kajian yang menarik, terutama tekait dengan 

manajemen investasi. Perilaku mengacu kepada tindakan nyata yang dapat 

diamati langsung dan berhubungan dengan apa yang akan dilakukan oleh 

seorang individu tersebut (Widayat, 2010). Perilaku manusia dalam mengambil 

keputusan didasarkan pada faktor psikologi, dimana pengambilan suatu 

keputusan akan terdapat suatu resiko yang akan di hadapi hal itu merupakan 

suatu pilihan. Individu yang melakukan investasi tidak hanya menggunakan 

estimasi atas prospek instrument investasinya, tetapi faktor psikologi juga 

memiliki peran yang besar dalam menentukan pengambilan keputusan 

(Manurung, 2012). 

Menurut analisa Asia Trade Point Futures, Deddy Yusuf Siregar yang 

menyebutkan bahwa penjualan emas Antam sepanjang tahun 2018 tergolong  
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semakin meningkat dengan perhitungan sampai dengan bulan Agustus yaitu 

sebesar 18,9 ton. Angka ini masih dapat bertambah selama terdapat 

peningkatan permintaan emas Antam itu sendiri. Meningkatnya emas Antam 

yang hal ini dapat menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki 

perilaku investasi yang konservatif. Dimana keaadan seperti ini sangat 

menguntungkan masyarakat yang melakukan investasi pada emas sebab harga 

emas dari waktu ke waktu stabil bahkan meningkat dan emas merupakan 

sebagai aset lindung nilai (amp.kontan.co.id). 

Adanya beberapa faktor pskologis yang membentuk perilaku investasi 

pada investor keadaan ini sesuai dengan penelitian oleh Magdalena dan Susanti 

(2015) yaitu “Perilaku Wanita dalam Berinvestasi di Bandar Lampung”. 

Dimana faktor psikologi dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas 

perilaku investor dalam menghadapi resiko dan pengaruh karakteristik 

psikologi ini berpengaruh signifikan terhadap perilaku investasi pada wanita.  

Gerakan emansipasi wanita telah membawa perubahan yang besar pada 

peran perempuan di sektor publik. Sehingga banyak perempuan termasuk 

diantaranya adalah wanita yang telah berstatus menikah untuk masuk ke dunia 

kerja. Hal ini ditunjukkan pada wanita di Indonesia yang bekerja mengalami 

peningkatan secara signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (Sriyati, 

2013). 

Dapat dikatakan bahwa perempuan yang memiliki peran ganda tidak 

asing lagi di dalam masyarakat. Perempuan tidak lagi dalam arti normatif 

menjadi seorang istri yang bertanggungjawab terhadap tugas rumah tangga 
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dalam menyediakan makan dan kebutuhan lainnya serta mengasuh anak 

(Widyasari, 2004). Akan tetapi, seorang istri juga harus bekerja untuk mencari 

nafkah. Sehingga memiliki dua jenis sumber pendapatan. Pertama adalah dari 

hasilnya bekerja dan yang kedua adalah dari pendapatan suaminya. Berbeda 

dengan ibu rumah tangga yang tidak bekerja yang hanya memperoleh 

pendapatan dari hasil suaminya bekerja. Namun seiring berjalannya waktu 

banyak kaum perempuan tidak hanya bertugas mencari nafkah tambahan tetapi 

juga penompang pokok ekonomi rumah tangga (Rosaline, 2014).  

Setiap rumah tangga harus bisa mengalokasikan pendapatan rumah 

tangganya dengan baik demi terpenuhinya semua kebutuhan rumah tangga 

keluarga. Menurut Purwidianti dan Mudjiyanti (2016) tingkat pendapatan 

adalah total pendapatan kotor individu yang berasal dari upah, gaji, usaha dan 

pengembalian dari investasi. Besar kemungkinan bahwa individu dengan 

pendapatan yang lebih akan menunjukkan perilaku bertanggung jawab, terkait 

dana yang tersedia memberikan kesempatan untuk bertindak lebih bertanggung 

jawab.  

Yohnson (2014) menyatakan Ibu Rumah Tangga yang pendapatan dalam 

keluarga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kurang tertarik 

untuk membuat perencanaan keuangan jangka panjang, karena cenderung 

untuk lebih memikirkan mengatur keuangan sehari-harinya dan kurang 

memikirkan untuk merencanakan keuangan masa yang akan datang. Hal 

tersebut juga disertai dengan kurang cakapnya individu dalam keluarga untuk 
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memahami financial terutama pengetahuan keuangan yang menyebabkan 

pembuatan rencana keuangan yang salah.  

Kesulitan akan pengelolaan keuangan bukan hanya disebabkan oleh 

rendahnya tingkat penghasilan, tetapi juga disebabkan kesalahan dalam 

manajemen keuangan. Untuk itu, dibutuhkan literasi keuangan yang memadai. 

Literasi keuangan dalam bentuk semua aspek keuangan pribadi bukan 

ditunjukkan untuk mempersulit atau mengekang orang dalam menikmati hidup 

serta menggunakan uang yang mereka miliki, tetapi dengan literasi keuangan 

individu atau keluarga dapat menikmati hidup dengan menggunakan sumber 

daya keuangannya dengan tepat dalam rangka mencapai tujuan keuangan 

pribadinya (Warsono, 2010). 

Memiliki literasi keuangan merupakan hal vital untuk mendapatkan 

kehidupan yang sejahtera. Pengelolaan keuangan yang tepat tentunya ditunjang 

oleh literasi keuangan yang baik, maka taraf kehidupannya diharapkan 

meningkat. Hal ini berlaku untuk setiap penghasilan, karena bagaimanapun 

tingginya tingkat penghasilan seseorang tanpa pengelolaan yang tepat, 

finansial akan sulit dicapai (Awais et al, 2016).   

Menurut Fisher J.P (2010) hasil penelitian yang dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa wanita yang dengan usia yang lebih tua cenderung tidak 

mengambil risiko dalam berinvestasi, karena tidak ingin kehilangan 

pendapatannya. Pada tahun yang berbeda Fisher J.P (2012) menyimpulkan 

bahwa wanita lebih menghindari risiko berinvestasi dibandingkan dengan pria, 
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hal ini dikarenakan adanya perbedaan pengetahuan keuangan, pengalaman 

serta kepercayaan dalam berinvestasi. 

Penelitian ini menggunakan perilaku investasi sebagai variabel 

independen. Alasan menggunakan variabel independen karena tidak semua 

masyarakat perempuan maupun laki-laki dapat melakukan keputusan investasi 

dengan baik. Hal ini sesuai dengan penelitian menurut Chen dan Volpe (2002) 

juga memberikan penjelasannya bahwa perempuan kurang percaya diri dan 

kurang tertarik untuk belajar pengatahuan keuangan terutama pada perilaku 

investasi dibandingkan laki-laki. 

Pada penelitian ini juga menggunakan variabel dependen yaitu literasi 

keuangan dan pendapatan. Alasan menggunakan variabel literasi keuangan 

dikarenakan di dalam literasi keuangan terdapat beberapa indikator yang dapat 

menjadi informasi dalam perilaku investasi. Sedangkan variabel pendapatan 

merupakan salah satu faktor pendukung dalam melakukan investasi. Sebab, 

tanpa adanya pendapatan setiap individu tidak dapat melakukan investasi 

maupun kegiatan transaksi lainnya.  

Objek penelitian yang digunakan adalah Ibu Rumah Tangga di Desa 

Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. Ibu Rumah Tangga di Desa 

Wlingi mayoritas mendaptkan pendapatan dari hasil kerja suami, dimana 

pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seiring 

berjalannya waktu, informasi akan pengelolaan keuangan sangat mudah 

didapatkan terutama untuk hal investasi. Banyak beberapa lembaga keuangan 

yang menawarkan investasi dengan tingkat pengembalian tinggi. tetapi, tidak 
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semua lembaga jasa keuangan yang menawarkan program tersebut kerumah-

kerumah terpercaya dan dapat dimanfaatkan dengan baik.  

Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pengetahuan menjadikan 

Ibu Rumah Tangga di Desa Wlingi terbuai oleh berbagai tawaran yang 

menguntungkan tanpa memikirkan resiko yang akan didapatkan. Kegiatan 

investasi memang merupakan hal yang sangat menguntungkan, tetapi disisi 

lain keuntungan tersebut juga memiliki resiko yang dihadapi oleh Ibu Rumah 

Tangga, sehingga pengetahuan akan pengelolaan keuangan sangat penting 

serta perilaku investasi juga harus dikenali dengan baik agar terhindar dari 

berbagai tawaran yang tidak terpercaya.  

Berdasarkan uraian diatas mengenai permasalahan diatas pada Ibu 

Rumah Tangga salah satunya terkait dengan pemahaman pengelolaan 

keuangan, hal ini menjadikan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap 

Ibur Rumah Tangga yang perada di Desa Wlingi dengan topik tentang 

“Pengaruh Literasi Keuangan dan Pendapatan terhadap Perilaku Investasi Ibu 

Rumah Tangga di Desa Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar”.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diberikan rumusan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku investasi Ibu 

Rumah Tangga? 

2. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap perilaku investasi Ibu Rumah 

Tangga?  
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3. Bagaimana literasi keuangan dan pendapatan secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku investasi Ibu Rumah Tangga?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan yaitu:  

a. Untuk menguji pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku investasi 

Ibu Rumah Tangga. 

b. Untuk menguji pengaruh pendapatan terhadap perilaku investasi Ibu 

Rumah Tangga.  

c. Untuk menguji kedua variabel yang paling berpengaruh secara simultan 

terhadap perilaku investasi Ibu Rumah Tangga. 

2. Manfaat Penelitian  

1) Bagi Ibu Rumah Tangga  

Penelitian ini dapat menjadikan informasi guna meningkatkan 

kemampuan serta pemahaman terhadap Literasi Keuangan dan 

menjadikan Perilaku Investasi Ibu Rumah Tangga yang lebih baik.  

2) Bagi Lembaga Jasa Keuangan  

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi bagi 

Lembaga Jasa Keuangan dalam memngembangkan program yang 

sesuai dengan kondisi masyarakat, sehingga masyarakat dapat 

memanfaatkan program-program yang ditawarkan dan meningkatkan 

taraf kehidupan. 
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3) Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah 

pada kajian ilmu manajemen keuangan terutama pada studi tentang 

Literasi Keuangan dan Pendapatan  terhadap Perilaku Investasi Ibu 

Rumah Tangga.  

 

 


