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ABSTRAK 

Perkembangan ekonomi yang pesat membuat setiap individu harus mampu 
mengambil keputusan keuangan yang didasari dengan pertimbangan yang tepat. 
Literasi keuangan diperlukan oleh individu dalam mengambil keputusan keuangan 
yang tepat termasuk dalam berinvestasi. Tingkat pendapatan juga menjadi faktor 
yang menentukan keputusan investasi individu. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah literasi keuangan dan tingkat pendapatan berpengaruh 
terhadap keputusan investasi mahasiswa akuntansi Kota Batam. Populasi dalam 
penelitian ini yaitu mahasiswa akuntansi pada Universitas Internasional Batam, 
Universitas Putera Batam, dan Universitas Universal yang berjumlah 1.338 
mahasiswa. Sampel penelitian ini diambil menggunakan Simple Random 
Sampling dan rumus Slovin dengan hasil 93 responden. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan metode simple random 
sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang 
diukur menggunakan skala likert dan data diolah menggunakan program SPSS 
versi 26. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, uji 
kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, dan 
uji koefisien determinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi 
keuangan (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi 
dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Tingkat pendapatan (X2) juga secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi dengan nilai signifikan 0,000 
< 0,05. Literasi keuangan (X1) dan tingkat pendapatan (X2) secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi mahasiswa akuntansi Kota 
Batam dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. 
 
Kata Kunci: Literasi Keuangan, Tingkat Pendapatan, Keputusan Investasi. 
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ABSTRACT 

Rapid economic growth makes every individual must be able to make financial 
decisions based on the right considerations. Financial literacy is needed by 
individuals in making the right financial decisions, including investing. Income 
level is also a factor that determines individual investment decisions. This study 
aims to determine whether financial literacy and income levels affect investment 
decisions of accounting students in Batam City. The population in this study were 
accounting students at Universitas Internasional Batam, Universitas Putera 
Batam, and Universitas Universal totaling 1,338 students. The sample of this 
study was taken using Simple Random Sampling and the Slovin formula with the 
results of 93 respondents. The source of data in this research is primary data 
using simple random sampling method. Data was collected by distributing 
questionnaires which were measured using a likert scale and the data was 
processed using the SPSS program version 26. The data analysis methods used 
were descriptive statistical analysis, data quality test, classical assumption test, 
multiple linear regression analysis, hypothesis testing, and determinant coefficient 
test. The results of this study indicate that financial literacy (X1) partially has a 
significant effect on investment decisions with a significant value of 0.000 <0.05. 
The level of income (X2) also partially has a significant effect on investment 
decisions with a significant value of 0.000 <0.05. Financial literacy (X1) and 
income level (X2) simultaneously have a significant effect on investment decisions 
of accounting students in Batam City with a significant value of 0.000 <0.05. 
 
Keywords: Financial Literacy, Income Level, Investment Decision 
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1 

BAB I PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi yang pesat pada era globalisasi ini membuat setiap 

individu harus mengelola sumber daya keuangannya dengan lebih cermat. 

Keputusan keuangan yang diambil harus didasari pertimbangan yang tepat. 

Umumnya, individu dengan tingkat pemahaman mengenai keuangan yang lebih 

baik dapat membuat keputusan keuangan yang lebih tepat. Dengan pemahaman 

keuangan yang baik, individu dapat memanfaatkan sumber daya keuangan yang 

dimilikinya dengan lebih tepat sehingga akan lebih siap apabila dihadapkan pada 

masalah yang berkaitan dengan keuangan. Salah satu cara bagi individu dalam 

memanfaatkan sumber daya keuangannya yaitu dengan memaksimalkan berbagai 

instrumen keuangan yang saat ini dapat diakses dengan mudah secara daring. 

Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan dengan mudah saat ini yaitu 

berinvestasi. Investasi merupakan kegiatan penanaman modal baik secara 

langsung maupun tidak dengan harapan pemilik modal akan menerima 

keuntungan dari penanaman modal tersebut (Safryani, Aziz, & Triwahyuningtyas, 

2020). Saat ini berbagai instrumen investasi bisa diakses dengan mudah secara 

daring. Meskipun telah didukung oleh berbagai kemudahan, setiap investasi tetap 

butuh perencanaan yang sesuai dengan latar belakang setiap individu. Dengan 

perencanaan yang tepat dan sesuai maka investor tidak akan bimbang dalam 

proses investasinya karena keputusan investasinya telah direncanakan sehingga 

investor tersebut dapat meminimalisir kerugian (Putri & Rahyuda, 2017). 
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Keputusan investasi diambil berdasarkan beberapa faktor seperti tingkat 

keuntungan, tingkat risiko, serta instrumen apa yang akan menjadi pilihan dalam 

berinvestasi. Selain beberapa faktor tersebut, terdapat satu faktor penting lainnya 

yaitu jumlah dana kelolaan yang dimiliki oleh individu tersebut, hal ini akan 

berpengaruh besar pada setiap keputusan investasi yang akan diambil oleh 

individu tersebut. Individu dengan pengalaman dan pemahaman yang baik 

mengenai keuangan akan lebih memahami keputusan investasi seperti apa yang 

harus diambil untuk bisa mencapai tujuan keuangan yang dimilikinya. Oleh 

karenanya, setiap individu harus mampu meningkatkan pengetahuannya mengenai 

literasi keuangan agar bisa membuat perencanaan keuangan dengan tepat untuk 

mencapai kesehjateraan pada saat tidak lagi produktif serta membantu menjaga 

stabilitas keuangan (Landang, Widnyana, & Sukadana, 2021). 

Literasi keuangan merupakan komponen penting yang berperan besar bagi 

setiap individu dalam memperbandingkan produk ataupun layanan keuangan yang 

ada serta memilih keputusan keuangan yang sesuai (Khairiyati & Krisnawati, 

2019). Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 

yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 

menunjukkan indeks literasi keuangan di Indonesia meningkat dari 29,7% pada 

2016 menjadi 38,03%. Selain itu, riset ini juga menunjukkan indeks inklusi 

keuangan di Indonesia yang meningkat dari 67,8% pada 2016 menjadi 76,19%. 

Inklusi keuangan sendiri merupakan ketersediaan akses pada setiap lembaga, 

produk, serta layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan 

masyarakat untuk meningkatkan kesehjateraan (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Citra Khairiyati dan Astrie 

Krisnawati pada tahun 2019 terkait pengaruh literasi keuangan terhadap 

keputusan investasi masyarakat Kota Bandung, menunjukkan bahwa literasi 

keuangan berpengaruh sebesar 53,3% terhadap keputusan investasi yang diambil 

dan sisanya 46,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Penelitian ini juga 

menunjukkan masyarakat Kota Bandung telah memiliki tingkat literasi keuangan 

yang baik yaitu sebesar 81,87% dan sejalan dengan keputusan investasi yang baik 

yaitu sebesar 75,72% (Khairiyati & Krisnawati, 2019). 

Dalam pengambilan keputusan investasi, tingkat pendapatan yang dimiliki 

investor juga menjadi salah satu faktor yang memberikan pengaruh. Pendapatan 

merupakan tambahan harta yang diperoleh dari dalam maupun luar negara yang 

diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup (Amran, 2018). Umumnya, semakin 

tinggi tingkat pendapatan individu maka individu tersebut akan lebih berusaha 

untuk memahami cara menggunakan dana yang dimilikinya dengan cara yang 

lebih tepat (Arianti, 2018). Tingkat pendapatan yang cenderung rendah dan harus 

memenuhi berbagai kewajiban mulai dari biaya perkuliahan, ataupun biaya hidup 

menjadi salah satu alasan mahasiswa saat menghindari investasi. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Feby, Panjaitan, & Listiadi, 2021), 

pendapatan tidak mempengaruhi keputusan investasi berdasarkan hasil dari uji T 

yang menghasilkan probabilitas lebih besar dari 0,05 atau signifikan dengan nilai 

0,053. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Purbawangsa, 

2018) menunjukkan bahwa pendapatan mempengaruhi perilaku keputusan 

investasi secara signifikan dengan nilai keofisien 0,617 dan signifikan pada 0,05. 
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Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh lifepal pada 6 Oktober 

sampai 4 Desember 2020, menunjukkan bahwa 65,2% mahasiswa di Indonesia 

memilih untuk menyimpan kelebihan uang sakunya di bank. Hanya ada 22,4% 

daritotal 443 responden yang menggunakan kelebihan uang sakunya untuk 

berinvestasi. Sementara itu, sekitar 12,5% mahasiswa lainnya menggunakan 

kelebihan uang sakunya untuk menghibur diri baik untuk berbelanja ataupun 

travelling (Hikam, 2020). Hasil survei ini menunjukkan masih kurangnya 

kesadaran mahasiswa untuk berinvestasi dimana meskipun memiliki kelebihan 

uang saku, mayoritas mahasiswa lebih memilih untuk menyimpannya di bank 

daripada berinvestasi. 

Salah satu instrumen investasi yang banyak diminati yaitu investasi saham. 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh The Indonesia Capital Market 

Insititute (TICMI) terhadap 168 responden, sekitar 54,41 % generasi milenial 

memilih pasar modal sebagai tempat berinvestasi dimana 80,88% berinvestasi 

saham, 16,18% reksadana, 1,47 % obligasi, dan lainnya 1,47% (Sari, 2018). 

Meskipun berisiko tinggi, investasi saham masih menjadi pilihan dilihat dari 

jumlah Single Investor Idetification (SID) investor pasar modal yang mengalami 

kenaikan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. 

Tabel 1.1 Investor Pasar Modal di Indonesia Tahun 2018 – September 2021 

Tahun Jumlah Investor Kenaikan Persentase Kenaikan 
2018 1.619.372 - - 
2019 2.484.354 864.982 53,41% 
2020 3.880.753 1.396.399 56,21% 

Sep-2021 6.431.444 2.550.691 65,73% 
Sumber : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, 2021 
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Tabel 1.1 menunjukkan peningkatan jumlah investor pasar modal di 

Indonesia dari tahun 2018 hingga bulan September tahun 2021. Data ini 

menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah investor pasar modal yang cukup 

signifikan dimana pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah investor pasar 

modal sebesar 53,41% dari jumlah investor pasar modal pada tahun 2018. Pada 

tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah investor pasar modal sebesar 56,21% dari 

jumlah investor pasar modal pada tahun 2019. Bahkan hingga bulan September 

2021, terjadi penambahan 2.550.691 investor pasar modal di Indonesia atau setara 

dengan 65,73% jumlah investor pasar modal tahun 2020. Data ini menunjukkan 

semakin tingginya kesadaran masyarakat di Indonesia untuk mulai berinvestasi. 

Kenaikan jumlah investor ini merupakan salah satu hasil dari berbagai usaha yang 

dilaksanakan oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. 

Peningkatan jumlah investor pasar modal juga terjadi di berbagai daerah di 

Indonesia. Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia perwakilan Kepulauan Riau 

mengatakan bahwa hinggal bulan April 2021 terdapat 58.964 investor pasar 

modal dimana terjadi penambahan 13.948 SID atau sekitar 30,98% dibanding 

jumlah SID pasar modal di akhir Desember 2020 (Fadillah, 2021). Investor baru 

di Kepulauan Riau sendiri didominasi oleh usia 18-25 tahun serta pertumbuhan 

terbesarnya terjadi di Kota Batam (Apriyani, 2021). Menurut hasil sensus 

penduduk tahun 2020, dari 2,06 juta penduduk di Kepulauan Riau terdapat 71% 

penduduk atau sekitar 1,45 juta jiwa berada di rentang usia produktif (15-64 

tahun). Sensus penduduk tahun 2020 juga menunjukkan bahwa penduduk 

Kepulauan Riau masih terkonsentrasi di Kota Batam dimana sekitar 57,95% 
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penduduk berdomisili di Kota Batam. Angka ini menunjukkan bahwa investor 

pasar modal di Kepulauan Riau masih sangat minim dibandingkan jumlah 

penduduk yang berusia produktif yang menandakan masih rendahnya tingkat 

kesadaran masyarakat dalam berinvestasi. 

Berdasarkan pengamatan penulis, saat ini terdapat 5 Universitas di Kota 

Batam yang terdaftar dalam website Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) 

di Indonesia. Pada penelitian ini penulis akan mengambil obyek penelitian pada 3 

dari 5 Universitas yang terdaftar yaitu Universitas Internasional Batam, 

Universitas Putera Batam, dan Universitas Universal dengan total mahasiswa aktif 

sebanyak 8.138 mahasiswa dimana 16% atau 1.338 mahasiswa terdaftar pada 

program studi Akuntansi. Mahasiswa program studi akuntansi dipilih sebagai 

obyek penelitian agar setiap obyek penelitian memiliki latar belakang yang sama 

dari segi pendidikan dimana setiap mahasiswa telah memahami setidaknya 

bagaimana kondisi keuangan yang baik. 

Jumlah mahasiswa yang cukup tinggi perlu diikuti dengan pengetahuan dan 

pemahaman mengenai literasi keuangan yang baik sehingga mahasiswa dapat 

memberikan dampak bagi masyarakat luas termasuk perekonomian negara. 

Sebagai mahasiswa, individu dituntut untuk bisa mengelola keuangan pribadinya 

secara mandiri dan bertanggung jawab atas setiap keputusan keuangan yang 

diambilnya. Pemahaman mengenai literasi keuangan dapat membantu mahasiswa 

dalam mengelola pendapatan yang diterimanya sebaik mungkin agar bisa 

memenuhi kebutuhannya serta menyisihkannya untuk berinvestasi. Pemahaman 
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akan literasi keuangan juga dapat membantu mahasiswa dalam memilih instrumen 

investasi yang sesuai dengan profilnya masing-masing. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH LITERASI KEUANGAN 

DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI 

MAHASISWA AKUNTANSI KOTA BATAM”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Minimnya pengetahuan literasi keuangan mahasiswa yang berpengaruh 

terhadap kemampuan pengelolaan keuangan mahasiswa. 

2. Mahasiswa lebih memilih menabung dibandingkan mulai berinvestasi 

meskipun memiliki dana berlebih. 

3. Tingkat pendapatan yang rendah membuat mahasiswa tidak 

menganggap investasi penting. 

4. Terdapat perbedaan kesimpulan mengenai pengaruh pendapatan 

terhadap keputusan investasi pada dua penelitian terdahulu. 

1.3. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, penulis akan membatasi permaslaahan penelitian untuk 

mendapatkan hasil yang lebih mendalam. Batasan masalah yang ada berupa: 

1. Obyek penelitian akan dibatasi dimana tidak semua mahasiswa di Kota 

Batam, melainkan hanya mahasiswa akuntansi di Kota Batam. 
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2. Obyek penelitian dibatasi pada lingkungan Universitas Putera Batam, 

Universitas Internasional Batam, dan Universitas Universal. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah serta batasan yang telah dikemukakan 

penulis, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

keputusan investasi mahasiswa akuntansi Kota Batam? 

2. Apakah tingkat pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

keputusan investasi mahasiswa akuntansi Kota Batam? 

3. Apakah literasi keuangan dan pendapatan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap keputusan investasi mahasiswa akuntansi Kota Batam? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dicantumkan penulis, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan 

investasi mahasiswa program studi akuntansi Kota Batam. 

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan terhadap keputusan 

investasi mahasiswa program studi akuntansi Kota Batam. 

3. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan dan pendapatan terhadap 

keputusan investasi mahasiswa program studi akuntansi Kota Batam. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
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1.6.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan 

mengenai keputusan investasi yang diambil mahasiswa akuntansi di Kota Batam 

berdasarkan literasi keuangan dan tingkat pendapatannya. Selain itu hasil 

penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya baik 

sebagai referensi maupun perbandingan. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis 

untuk lebih mengetahui peranan literasi keuangan serta tingkat pendapatan 

terhadap keputusan investasi yang diambil oleh mahasiswa akuntansi di 

Kota Batam. 

b. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk lebih 

memahami pentingnya literasi keuangan serta dapat meningkatkan 

keinginan untuk memahami pengelolaan keuangan yang baik agar bisa 

membuat keputusan investasi yang tepat. 

c. Bagi Universitas Putera Batam 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan serta 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh literasi 

keuangan dan pendapatan terhadap keputusan investasi. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Keputusan Investasi 

2.1.1.1. Definisi Keputusan Investasi 

Investasi merupakan kegiatan yang dilakukan individu dalam bentuk 

penanaman modal secara langsung ataupun tidak langsung yang bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan atau imbal hasil di kemudian hari (Hikmah, Siagian, & 

Siregar, 2020). Investasi sendiri dapat dilakukan dalam berbagai bentuk mulai dari 

investasi aset riil dan investasi aset keuangan. Investasi aset riil dalam bentuk aset 

berwujud seperti properti dan emas. Sementara investasi aset keuangan dalam 

bentuk obligasi, reksadana, dan saham. Berikut beberapa macam produk investasi 

yang saat ini dapat diakses dan dilakukan dengan mudah. 

1. Emas 

Emas merupakan salah satu produk investasi yang menarik karena 

nilai emas yang cukup stabil dari masa ke masa dan termasuk dalam 

safe haven assets yang merupakan jenis investasi yang diharapkan 

dapat bertahan selama masa krisis keuangan. 

2. Reksadana 

Reksadana merupakan tempat yang dimanfaatkan oleh orang-orang 

yang memiliki modal untuk diinvestasikan ke dalam berbagai macam 

portofolio investasi oleh manajer investasi ke produk-produk investasi 

seperti obligasi dan saham. 
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3. Saham 

Saham merupakan bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. 

Pemegang saham berhak untuk ikut serta dalam RUPS perusahaan dan 

menerima dividen yang ditetapkan dalam RUPS. Pengembalian dari 

investasi saham umumnya berasal dari kenaikan nilai saham 

perusahaan dan dividen yang dibagikan. 

Keputusan investasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu pada 

masa sekarang yang diharapkan dapat mendatangkan keuntungan di masa depan 

(Safryani, Aziz, & Triwahyuningtyas, 2020). Menurut Tandelilin dan Herlianto 

dalam (Khairiyati & Krisnawati, 2019), keputusan investasi merupakan proses 

berkesinabungan secara terus menerus hingga mencapai keputusan investasi 

terbaik. Dalam keputusan investasi, terdapat hubungan linear dan searah yang 

mendasar yaitu antara tingkat pengembalian dan tingkat risiko. Semakin tinggi 

tingkat pengembalian yang diharapkan, maka semakin semakin tinggi pula risiko 

yang harus diperhitungkan. Sementara itu, Lestari dalam penelitian yang 

dilakukan oleh (Feby et al., 2021) menyatakan bahwa keputusan investasi 

merupakan pembuatan pilihan antara dua atau lebih alternatif yang ada. 

Menurut (Hikmah et al., 2020) terdapat dua sikap dalam pengambilan 

keputusan investasi yaitu rasional dan irasional. Sikap rasional merupakan sikap 

dimana investor berpikir dengan akal sehatnya dan dapat diterima individu 

lainnya, sedangkan sikap irasional merupakan sikap dari individu yang tidak 

sesuai akal sehat sehingga keputusan yang diambil terkadang tidak bisa diterima 

individu lainnya. Keputusan investasi yang diambil investor rasional akan didasari 
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literasi keuangan yang dimilikinya dimana investor akan mempertimbangkan 

tingkat keuntungan maupun risiko atas investasi yang akan diterima. 

Berdasarkan penjelasan yang ada, penulis menyimpulkan bahwa keputusan 

investasi merupakan keputusan yang diambil individu dalam proses investasinya 

yang dilakukan secara berkelanjutan yang didasari dengan pengetahuan yang 

dimilikinya untuk menghasilkan tingkat pengembalian investasi maksimal. 

2.1.1.2. Faktor-Faktor Keputusan Investasi 

Menurut Tandelilin dalam (Putri & Rahyuda, 2017) terdapat beberapa 

alasan individu dalam berinvestasi, antara lain: 

1. Agar memiliki kehidupan yang lebih baik di waktu mendatang dengan 

mempertahankan tingkat pendapatan saat ini agar tidak berkurang di 

waktu mendatang. 

2. Mengurangi dampak inflasi berupa penurunan nilai harta. 

3. Menghindari pajak dimana terdapat beberapa negara yang 

memberikan fasilitas perpajakan pada beberapa bidang investasi. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Gustika & Yaspita, 2021) terdapat 

lima faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi yaitu: 

1. Keamanan investasi, 

2. Risiko investasi, 

3. Tingkat pengembalian investasi, 

4. Nilai waktu uang, dan 

5. Tingkat likuiditas. 
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2.1.1.3. Indikator Keputusan Investasi 

Menurut Tandelilin dalam (Landang et al., 2021) indikator keputusan 

investasi antara lain yaitu: 

1. Tingkat pengembalian,  

Tingkat pengembalian merupakan tujuan utama dalam pengambilan 

keputusan investasi dimana dalam proses investasi akan ada yang 

disebut dengan tingkat pengembalian yang diharapkan (expected 

return) dan tingkat pengembalian aktual (realized return). 

2. Risiko 

Risiko merupakan salah satu hal penting yang harus dipertimbangkan 

sebelum mengambil keputusan investasi karena semakin besar tingkat 

pengembalian yang diharapkan maka individu tersebut harus siap 

dengan risiko yang sepadan dari investasi tersebut. 

3. Waktu 

Waktu merupakan hal penting lainnya yang menjadi faktor sukses 

atau gagalnya investasi. Jangka waktu yang dipilih dalam 

pengambilan keputusan investasi sangat mempengaruhi tingkat risiko 

maupun tingkat pengembalian yang dapat diterima oleh individu. 

2.1.2. Literasi Keuangan 

2.1.2.1. Definisi Literasi Keuangan 

Dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan, literasi keuangan 

merupakan pengetahuan, keterampilan, serta keyakinan yang dapat memberikan 

pengaruh terhadap sikap serta perilaku individu dalam pengambilan keputusan 



14 

 

 

ataupun pengelolaan keuangannya untuk mencapai kesehjateraan (Otoritas Jasa 

Keuangan, 2020). OJK juga membagi tingkatan literasi keuangan individu di 

Indonesia dalam 4 bagian yaitu: 

1. Well Literate, individu yang mempunyai pengetahuan serta keyakinan 

terhadap badan jasa keuangan maupun produk keuangan termasuk 

manfaat dan risiko serta hak dan kewajiban yang dimilikinya atas 

produk dan jasa keuangan tertentu, serta terampil dalam 

memanfaatkan berbagi produk dan jasa keuangan. 

2. Sufficient Literate, individu yang mempunyai pengetahuan serta 

keyakinan terhadap badan jasa keuangan maupun produk dan jasanya 

termasuk manfaat dan risiko serta hak dan kewajibannya. 

3. Less Literate, individu yang hanya mengetahui terkait badan jasa 

keuangan dan produk ataupun jasa keuangannya. 

4. Not Literate, individu yang tidak memiliki pengetahuan ataupun 

keyakinan terhadap badan jasa keuangan maupun produk dan jasa 

keuangannya, serta tidak memiliki keahlian dalam memanfaatkan 

produk atau jasa keuangan. 

Literasi keuangan sendiri memiliki peranan penting bagi setiap elemen 

masyarakat terutama dalam hal pemanfaatan berbagai produk dan jasa keuangan 

yang saat ini sangat mudah diakses. Masyarakat yang terliterasi dengan baik akan 

memahami manfaat dan risiko dari setiap produk atau jasa keuangan yang 

ditawarkan oleh berbagai lembaga keuangan serta mengetahui hak dan 

kewajibannya sehingga dapat memilih produk ataupun jasa keuangan yang dapat 
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meningkatkan kesehjateraannya. Dengan pemahaman mengenai literasi keuangan 

yang baik, individu juga dapat menghindari aktivitas investasi yang ilegal. 

Menurut (Safryani et al., 2020) literasi keuangan merupakan pengetahuan 

mengenai keuangan mengenai lembaga keuangan dan konsep keseluruhannya, 

serta kemampuan dalam menggunakan produk keuangan dan mengelola keuangan 

personal dalam pembuatan keputusan keuangan. Sementara menurut (Feby et al., 

2021) literasi keuangan merupakan kapabilitas individu dalam memahami 

keuangan dalam cara yang umum dimana ilmu tersebut berupa ilmu mengenai 

asuransi, utang, investasi, tabungan, dan instrumen keuangan lainnya. 

Wagland & Taylor dalam (Yuniningsih & Santoso, 2020) menyatakan 

bahwa literasi keuangan merupakan kombinasi dari pemahaman mengenai 

berbagai aktivitas sehari-hari mulai dari asuransi, kredit, sekuritas dalam aset 

keuangan, investasi aset riil, simpan pinjam, dan hal lainnya. Selain itu terdapat 

aspek lainnya dalam literasi keuangan yaitu pemahaman dalam membuat 

keputusan keuangan yang menguntungkan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

literasi keuangan merupakan pengetahuan mengenai berbagai hal yang terkait 

dengan keuangan yang dapat diterapkan pada berbagai aktivitas yang dilakukan 

oleh individu terutama dalam pengambilan keputusan keuangan sehingga individu 

tersebut dapat mengelola keuangannya dengan baik. 

2.1.2.2. Aspek Literasi Keuangan 

Chiara Monticone dalam (Gustika & Yaspita, 2021) menyebutkan beberapa 

aspek yang mempengaruhi literasi keuangan antara lain: 
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1. Gender, 

2. Etnis, 

3. Pendidikan dan kemampuan kognitif, 

4. Latar belakang keluarga, 

5. Kekayaan, dan 

6. Preferensi waktu. 

2.1.2.3. Indikator Literasi Keuangan 

Menurut Chen & Volpe dalam (Hikmah & Rustam, 2020) terdapat 4 

indikator dalam literasi keuangan yaitu: 

1. Pengetahuan keuangan dasar 

Pengetahuan keuangan dasar merupakan pengetahuan umum yang 

terkait dengan kemampuan dalam pengelolaan keuangan serta 

pengambilan keputusan keuangan. 

2. Tabungan dan pinjaman 

Tabungan merupakan dana yang disimpan oleh individu yang pada 

umumnya di Bank yang dapat digunakan jika diperlukan. Sedangkan 

pinjaman merupakan dana yang dipinjam oleh individu baik dari 

pihak Bank maupun lembaga pinjaman lainnya yang nantinya harus 

dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui. 

3. Asuransi 

Asuransi merupakan kesepakatan antara pihak pemegang polis yang 

wajib membayar iuran/premi dengan pihak perusahaan asuransi yang 
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wajib memberikan imbalan kepada pemegang polis sesuai dengan 

ketentuan yang disepakati. 

4. Investasi 

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal pada masa sekarang 

dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. 

2.1.3. Tingkat Pendapatan 

2.1.3.1. Definisi Tingkat Pendapatan 

Pendapatan menurut (Amran, 2018) merupakan penambahan harta yang 

diperoleh dari dalam ataupun luar negara untuk mencukupi kebutuhan hidup. 

Sementara Sukirno dalam (Feby et al., 2021) menyatakan bahwa pendapatan 

merupakan penghasilan yang diperoleh individu yang berkaitan dengan performa 

pekerjaannya dalam suatu periode waktu. Pendapatan yang diterima individu 

dipengaruhi oleh sektor produksi atau jasa yang dikerjakannya, jumlah waktu 

kerja, serta tingkat penghasilan setiap jamnya. 

Menurut (Safryani et al., 2020) dalam penelitiannya, pendapatan merupakan 

semua penghasilan yang didapat dari gaji, hasil berjualan, investasi, maupun 

sumber lain yang dihasilkan dalam bentuk materi maupun non materi. Lumintang 

dalam (Landang et al., 2021) menyatakan bahwa pendapatan merupakan salah 

satu indikator dalam mengukur tingkat kesehjateraan masyarakat sehingga tingkat 

pendapatan menunjukkan bagaimana kemajuan ekonomi masyarakat tertentu. 

Sementara (Khoiroh, Mundari, Sofianto, & Septiana, 2019) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa pendapatan pribadi merupakan tingkat pemasukan yang 

diterima oleh individu untuk diinvestasikan dalam bentuk modal usaha. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pendapatan merupakan penghasilan yang diterima individu dari imbalan 

pekerjaan, investasi, maupun sumber lainnya yang dalam berbentuk uang, barang, 

ataupun kepuasan psikologis yang dimanfaatkan individu untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya ataupun berinvestasi. 

2.1.3.2. Aspek Tingkat Pendapatan 

(Butarbutar, Widayatsari, & Aqualdo, 2017) menyebutkan beberapa faktor 

yang mempengaruhi pendapatan yaitu: 

1. Modal 

Modal merupakan segala bentuk kekayaan yang dimanfaatkan secara 

langsung atau tidak langsung dalam proses produksi untuk 

meningkatkan hasil produksi. Besarnya modal sangat mempengaruhi 

besar-kecilnya pendapatan yang dapat dihasilkan individu. 

2. Tenaga kerja 

Tenaga kerja meliputi jumlah pekerja termasuk dengan keahlian serta 

keterampilan yang dimiliki masing-masing individu. Tenaga kerja 

sendiri dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu: 

a. Tenaga kerja kasar, tenaga kerja dengan tingkat pendidikan 

rendah dan tidak ahli dalam bidang pekerjaan. 

b. Tenaga kerja terampil, tenaga kerja dengan keahlian khusus baik 

dari pelatihan maupun pengalaman. 

c. Tenaga kerja terdidik, tenaga kerja dengan pendidikan yang tinggi 

dan ahli dalam beberapa bidang tertentu sesuai pendidikannya. 
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3. Lama usaha 

Lama usaha merupakan jangka waktu berjalannya suatu usaha yang 

berpengaruh terhadap pengalaman individu. Semakin lama seorang individu 

menjalani usahanya maka semakin baik pengalaman yang dimiliki sehingga 

bisa menekuni usahanya dengan efisien dan efektif. 

2.1.3.3. Indikator Tingkat Pendapatan 

Menurut (Reviandani, 2019), terdapat beberapa indikator pendapatan yaitu: 

1. Pemasukan Gaji Rutin 

Gaji/upah merupakan salah satu bentuk pendapatan yang diterima karyawan 

secara rutin sesuai dengan kesepakatan antara karyawan dan atasan. 

2. Bonus/Insentif 

Bonus/insentif merupakan bentuk pendapatan yang diterima karyawan 

karena dapat melebihi target yang diharapkan sehingga karyawan berhak 

untuk menerima pembayaran lebih. 

3. Pemasukan Tambahan 

Pemasukan tambahan merupakan bentuk pendapatan yang diterima individu 

yang berasal dari sumber lain diluar pekerjaan utamanya. 

4. Investasi 

Investasi merupakan salah satu tolak ukur apakah seseorang mampu 

memanfaatkan sumber daya keuangan dengan baik untuk memenuhi 

kebutuhannya dan berinvestasi. 
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2.2. Penelitian Terdahulu 

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. 

Ulfy Safryani, 

Alfida Aziz, & 

Nunuk 

Triwahyuningtyas 

(2020) 

Analisis Literasi Keuangan, 

Perilaku Keuangan, Dan 

Pendapatan Terhadap 

Keputusan Investasi. 

Literasi keuangan dan pendapatan 

berpengaruh terhadap keputusan investasi. 

Perilaku keuangan tidak berpengaruh 

terhadap keputusan investasi (Safryani et 

al., 2020). 

2. Hikmah, Mauli 

Siagian, & 

Parlindungan 

Siregar (2020) 

Analisis Tingkat Literasi 

Keuangan, Experienced Regret, 

dan Risk Tolerance pada 

Keputusan Investasi di Batam 

Literasi Keuangan, Experienced Regret, 

dan Risk Tolerance memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan 

investasi (Hikmah et al., 2020). 

3. Ni Made 

Dwiyana Rasuma 

Putri & Henny 

Rahyuda (2017) 

Pengaruh Tingkat Financial 

Literacy Dan Faktor 

Sosiodemografi Terhadap 

Perilaku Keputusan Investasi 

Individu 

Financial literacy dan jenis kelamin 

berpengaruh signifikan terhadap perilaku 

keputusan investasi. Pendapatan tidak 

berpengaruh terhadap perilaku keputusan 

investasi (Putri & Rahyuda, 2017). 

4. Nutia Feby Hanes 

Panjaitan & 

Agung Listiadi 

(2021) 

Literasi Keuangan dan 

Pendapatan pada Keputusan 

Investasi dengan Perilaku 

Keuangan sebagai Variabel 

Moderasi 

Literasi keuangan berpengaruh terhadap 

keputusan investasi dan dapat dimoderasi 

perilaku keuangan. Sementara pendapatan 

tidak berpengaruh terhadap keputusan 

investasi dan tidak dapat dimoderasi 

perilaku keuangan (Feby et al., 2021). 

5. Iga Mertha Dewi 

& Ida Bagus 

Anom 

Purbawangsa 

(2018) 

Pengaruh Literasi Keuangan, 

Pendapatan Serta Masa Bekerja 

Terhadap Perilaku Keputusan 

Investasi 

Literasi keuangan dan pendapatan 

berpengaruh positif terhadap keputusan 

investasi. Sedangkan masa bekerja tidak 

berpengaruh terhadap keputusan investasi 

(Dewi & Purbawangsa, 2018).  
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Tabel 2.1 Lanjutan 

6. Rosalia Dalima 

Landang, I 

Wayan 

Widnyana, & I 

Wayan 

Sukadana 

(2021) 

Pengaruh Literasi Keuangan, 

Perilaku Keuangan Dan 

Pendapatan Terhadap Keputusan 

Berinvestasi Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas 

Mahasaraswati Denpasar 

Literasi keuangan, perilaku keuangan, dan 

pendapatan berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap keputusan investasi 

(Landang et al., 2021). 

7. Nur Yulianis & 

Erna 

Sulistyowati 

(2021) 

The Effect Of Financial 

Literacy, Overconfidence, And 

Risk Tolerance On Investment 

Decision 

Financial literacy and overconfidence 

have a significant effect on investment 

decisions, while risk tolerance has no 

significant effect (Yulianis & Sulistyowati, 

2020). 

8. Baiq Fitri 

Arianti (2018) 

The Influence Of Financial 

Literacy, Financial 

Behavior And Income On 

Investment Decision 

Financial literacy has no significant effect 

on investment decisions. Financial 

behavior and income have a significant 

effect on investment decisions (Arianti, 

2018). 

9. Mochammad 

Rizaldy Insan 

Baihaqqy, 

Disman, 

Nugraha, & 

Maya Sari 

(2020) 

The Correlation between 

Education Level and 

Understanding of Financial 

Literacy and its Effect on 

Investment Decisions in Capital 

Markets 

Education level of investors have a 

significant correlation with financial 

literacy and understanding of financial 

literation have a significant correlation 

with investment decision making 

(Baihaqqy, Disman, Nugraha, & Sari, 

2020). 

10. Zaheer Ahmed, 

Suresh 

Ramakrishnan, 

& Umara 

Noreen (2018) 

Two Sides Of A Coin: Effects Of 

Perceived And Actual Financial 

Literacy On Investment Decision 

Making Behavior Mediated By 

Financial Risk Tolerance 

Perceived and actual finance literacy have 

an enormous importance and a huge 

significance for decision-making behavior 

of investors (Ahmed, Ramakrishnan, & 

Noreen, 2018). 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini diilustrasikan sebagai berikut. 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

2.4. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa 

Akuntansi Kota Batam. 

H2 : Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa 

Akuntansi Kota Batam. 

H3 : Literasi Keuangan dan Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Keputusan 

Investasi Mahasiswa Akuntansi Kota Batam. 

 

  

Literasi Keuangan (X1) 

Tingkat Pendapatan (X1) 

Keputusan Investasi (Y) 

H1 

H2 
H3 
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BAB III METODE PENELITIAN 

METODE PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan desain penelitian analisis 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan serta 

menyampaikan mengenai fenomena literasi keuangan, tingkat pendapatan, dan 

keputusan investasi oleh mahasiswa akuntansi di Kota Batam dan menunjukkan 

pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Desain penelitian 

dibuat sebagai acuan dan pedoman bagi penulis dalam mengembangkan strategi 

penelitian. Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, disusun desain 

penelitian sebagai berikut: 

 
Gambar 3.1 Desain Penelitian 

 

 

Rumusan 

Masalah 

Landasan 

Teori 

Perumusan 

Hipotesis 

Pengumpulan 

Data 

Analisis 

Data 

Kesimpulan 

dan Saran 

Populasi 

dan Sampel 

Pengembangan 

Instrumen 

Pengujian 

Instrumen 
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3.2. Operasional Variabel 

Menurut (Sugiyono, 2013) variabel penelitian merupakan atribut atau nilai 

dari subjek, objek atau kegiatan yang memiliki variasi tersendiri yang ditentukan 

oleh penulis untuk kemudian dipelajari hingga ditarik kesimpulan. 

3.2.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang menjadi 

akibat atau dipengaruhi keberadaan variabel independen atau variabel bebas 

(Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini, variabel dependen yang dipilih yaitu 

Keputusan Investasi (Y). Keputusan investasi merupakan tindakan yang dilakukan 

oleh individu pada masa sekarang yang diharapkan dapat menghasilkan 

keuntungan di masa mendatang (Safryani et al., 2020). 

3.2.2. Variabel Independen 

Variabel bebas atau variabel independen merupakan variabel yang 

menyebabkan atau mempengaruhi perubahan yang terjadi pada variabel terikat 

atau dependen (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini terdapat 2 variabel 

independen yaitu Literasi Keuangan (X1) dan Tingkat Pendapatan (X2). Literasi 

keuangan merupakan kapabilitas individu dalam memahami keuangan dalam cara 

yang umum dimana ilmu tersebut berupa ilmu mengenai asuransi, utang, 

investasi, tabungan, dan instrumen keuangan lainnya (Feby et al., 2021). 

Sementara pendapatan merupakan semua penghasilan yang didapat dari gaji, hasil 

berjualan, investasi, maupun sumber lain yang dihasilkan dalam bentuk materi 

maupun non materi (Safryani et al., 2020). 



25 

 

 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Definisi Variabel Indikator 
Item 

Pernyataan 

Skala 

Pengukuran 

Literasi 

Keuangan 

Kapabilitas individu dalam 

memahami keuangan berupa 

ilmu mengenai asuransi, 

utang, investasi, tabungan, 

dan instrumen keuangan 

lainnya (Feby et al., 2021). 

1. Pengetahuan 

Keuangan Dasar 

2. Tabungan dan 

Pinjaman 

3. Asuransi 

4. Investasi 

1 & 2 

 

3 

 

4 & 5 

6 

Skala Likert 

Tingkat 

Pendapatan 

Penghasilan yang didapat dari 

gaji, hasil berjualan, 

investasi, maupun sumber 

lain dalam bentuk materi 

maupun non materi (Safryani 

et al., 2020). 

1. Pemasukan Gaji 

Rutin 

2. Bonus/Insentif 

3. Pemasukan 

Tambahan 

4. Investasi 

7 

 

8 

9 & 10 

 

11 & 12 

Skala Likert 

Keputusan 

Investasi 

Tindakan individu pada masa 

sekarang yang diharapkan 

dapat menghasilkan 

keuntungan di masa 

mendatang (Safryani et al., 

2020). 

1. Tingkat 

Pengembalian 

2. Risiko 

3. Waktu 

 

13 & 14 

 

15 & 16 

17 

Skala Likert 

 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Populasi merupakan area generalisasi yang terdiri atas objek maupun subjek 

yang memiliki kualitas ataupun karakteristik khusus yang ditentukan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini, 

populasi yang digunakan oleh penulis merupakan mahasiswa akuntansi yang ada 
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di 3 dari 5 Universitas di Kota Batam yang terdaftar pada website DIKTI 

(Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) semester genap 2020 dengan jumlah 

mahasiswa sebanyak 1.338 mahasiswa. Penulis mengambil data mahasiswa untuk 

semester genap 2020 karena data mahasiswa untuk semester ganjil 2021 belum 

seluruhnya diperbarui. Berikut data mahasiswa akuntansi dari masing-masing 

universitas. 

Tabel 3.2 Populasi 

No. Nama Universitas 
Mahasiswa 
Akuntansi 

Jumlah 
Mahasiswa 

1. Universitas Internasional Batam 573 3.341 

2. Universitas Putera Batam 627 3.911 

3. Universitas Universal 138 886 

Total Mahasiswa 1.338 8.138 

Sumber : Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, 2021 

3.3.2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari karakteristik dan jumlah yang tersedia dalam 

populasi tersebut (Sugiyono, 2013). Sampel diambil dikarenakan keterbatasan 

yang dimiliki penulis dalam melakukan penelitian sehingga tidak semua populasi 

yang ada dipelajari oleh penulis. Pada penelitian ini, dari 1.338 mahasiswa 

akuntansi, peneliti memilih sampel dengan memanfaatkan metode probability 

sampling sehingga seluruh populasi berpeluang sama untuk terpilih. Teknik yang 

akan digunakan penulis yaitu simple random sampling dengan rumus Slovin untuk 

menentukan besaran sampel. 
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Rumus 3.1 Rumus Slovin 

n  : Jumlah Sampel 

N : Jumlah Populasi 

e  : Persentase toleransi terhadap error pengambilan sampel 

Berdasarkan penerapan rumus Slovin tersebut, peneliti mengambil nilai 

persentase tolerasi standar error sebesar 10% sehingga perhitungan jumlah 

sampel dengan rumus Slovin disajikan sebagai berikut: 

n = 
.

( .   , )
 

n = 93,046 

Berdasarkan hasil penerapan rumus Slovin tersebut, penulis membulatkan 

sampel menjadi 93 responden.  

3.4. Jenis dan Sumber Data 

3.4.1. Jenis Data 

Berdasarkan karakteristik data, jenis data penelitian dapat dibagi menjadi 

data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang 

berbentuk perhitungan serta disajikan dalam bentuk bilangan yang membutuhkan 

pengolahan data secara statistik. Sementara data kualitatif merupakan data dalam 

bentuk kata, audio, ataupun video yang bermakna. Pada penelitian ini jenis data 

yang digunakan yaitu berupa data kuantitatif karena berhubungan dengan 

pengolahan data yang memerlukan bantuan alat bantu statistik. 

n =  
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3.4.2. Sumber Data 

Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi data primer dan data sekunder. 

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari responden 

penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh 

dari lembaga atau instansi yang mempublikasi data tersebut. Pada penelitian ini, 

sumber data yang digunakan yaitu data primer yang dihimpun melalui penyebaran 

angket atau kuesioner terhadap mahasiswa akuntansi yang ada di Kota Batam. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer 

melalui kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan alat untuk mengumpulkan 

data melalui daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden penelitian 

(Raihan, 2017). Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan kuesioner dalam 

bentuk pernyataan dengan pilihan jawaban menggunakan media google form. 

Jawaban akan diurutkan dari terendah ke tertinggi sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Skala Likert 

Keterangan Nilai 
Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
Tidak Setuju (TS) 2 
Netral (N) 3 
Setuju (S) 4 
Sangat Setuju (SS) 5 

Sumber : (Sugiyono, 2013) 

3.6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan diterapkan meliputi Analisis Deskriptif, Uji 

Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, Uji Pengaruh, dan Uji Hipotesis. 
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3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan analisa statistik yang digunakan dalam 

meneliti data dengan mendeskripsikan data yang dikumpulkan tanpa niatan untuk 

membuat kesimpulan yang berlaku secara umum (Sugiyono, 2013). 

3.6.2. Uji Kualitas Data 

3.6.2.1. Uji Validitas 

Sebuah penelitian dapat dinyatakan valid apabila terdapat kesamaan antara 

data yang dikumpulkan dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek 

penelitian. Instrumen penelitian yang valid artinya alat ukur yang digunakan dapat 

mengukur hal yang seharusnya diukur dengan baik (Sugiyono, 2013). 

Hasil pengujian akan dibuktikan dengan SPSS dua sisi atau two tailed 

dengan tingkat signifikansi 0,05 serta standar pengujian sebagai berikut: 

1. Jika rhitung > rtabel (uji 2 sisi dengan sig 0,05) maka instrumen 

dinyatakan berkorelasi signifikan terhadap skor total, maka dapat 

dinyatakan valid. 

2. Jika rhitung < rtabel (uji 2 sisi dengan sig 0,05) maka instrumen 

dinyatakan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total, maka 

dapat dinyatakan tidak valid. 

3.6.2.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas berfungsi untuk memastikan alat penelitian yang digunakan 

teruji dan dapat dipercaya sehingga hasil penelitian dapat dipercaya. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban responden terhadap kuesioner yang 

diberikan stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016). Uji reliabilitas dapat diukur 
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dengan memanfaatkan nilai Cronbach Alpha yang dibandingkan dengan 0,6 

dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Jika Cronbach Alpha < 0,6 maka dapat dikatakan tidak reliabel. 

2. Jika Cronbach Alpha > 0,6 maka dapat dikatakan reliabel. 

3.6.3. Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk mendapatkan data penelitian yang bebas 

dari bias. Uji Asumsi Klasik terdiri atas Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan 

Uji Heteroskedastisitas. 

3.6.3.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel penganggu atau 

residual berdistribusi secara normal dalam model regresi (Ghozali, 2016). Jika uji 

ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. 

Data dinyatakan berdistribusi normal atau tidak ditentukan kriteria sebagai 

berikut: 

1. Sig (2-tailed) > 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal. 

2. Sig (2-tailed) < 0,05 maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal. 

3.6.3.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan korelasi 

antar variabel bebas (independen). Apabila variabel bebas saling berkorelasi maka 

model regresi menjadi tidak baik karena seharusnya tidak ada korelasi antar 

variabel bebas (Ghozali, 2016). Uji multikolinearitas ditentukan dengan kriteria 

sebagai berikut: 
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1. Nilai VIF < 10 dan nilai toleransi > 0,10 maka tidak terdapat 

multikolinearitas antar variabel independen. 

2. Nilai VIF > 10 dan nilai toleransi < 0,10 maka terdapat 

multikolinearitas antar variabel independen. 

3.6.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ketidaksamaan varians dan 

residual masing-masing pengamatan dalam model regresi (Ghozali, 2016). Jika 

terdapat perbedaan antara satu pengamatan ke pengamatan lain maka model 

mengandung masalah heteroskedastisitas. Model regresi yang baik merupakan 

model yang homokedastisitas (Natalia & Harahap, 2017). Jika nilai probabilitas 

(sig) < dari nilai α (0,05) maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.6.4. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis ini digunakan untuk meramalkan keadaan variabel dependen jika 

dua atau lebih variabel independen dimanipulasi (Natalia & Hutape, 2018).  

 

Rumus 3.2 Regresi Linear Berganda 

Keterangan: 

Y = Keputusan Investasi 

a = Konstanta 

b1, b2 = Koefisien Regresi 

X1 = Literasi Keuangan 

X2 = Tingkat Pendapatan 

e = Error 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏 𝑋 + 𝑏 𝑋 + 𝑒 
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3.6.5. Uji Hipotesis 

3.6.5.1. Uji T (Uji Parsial) 

Uji T (Uji Parsial) merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui 

signifikansi pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2016). Uji T dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Jika thitung > ttabel atau sig < 0,05 maka hipotesis diterima. Secara parsial 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Jika thitung < ttabel atau sig > 0,05 maka hipotesis ditolak. Secara parsial 

variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3.6.5.2. Uji F (Uji Simultan) 

Uji F (Uji Simultan) dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen 

secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). 

Uji F dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Jika fhitung > ftabel atau sig < 0,05 maka hipotesis diterima. Secara simultan 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Jika fhitung < ftabel atau sig > 0,05 maka hipotesis ditolak. Secara simultan 

variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3.6.5.3. Uji Koefisien Determinan (R2) 

Uji koefisien determinan bermanfaat untuk mengukur kemampuan model 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinan yaitu 

antar nol dan satu (Natalia & Hutape, 2018). Semakin kecil nilai koefisien 

determinan maka semakin terbatas kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, semakin besar atau mendekati satu 
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nilai koefisien determinan artinya variabel independen dapat menghasilkan 

berbagai informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. 

3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian 

3.7.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih penulis sebagai wilayah dari objek penelitian 

yaitu di Kota Batam dimana data objek penelitian diperoleh dari website DIKTI 

(Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) yang diunggah oleh Kementerian Riset 

Teknologi dan Perguruan Tinggi. 

3.7.2. Jadwal Penelitian 

Jadwal penelitin penulis ditunjukkan secara rinci melalui tabel berikut: 

Tabel 3.4 Jadwal Penelitian 

No. Kegiatan 

Bulan dan Tahun 

2021 2022 

Sep Okt Nov Des Jan 

1. Pengajuan Judul ke Sistem                     

2. Perumusan Masalah                     

3. Tinjauan Pustaka                     

4. Metode Penelitian                     

5. Penyebaran Kuesioner                     

6. Pengolahan Data                     

7. Kesimpulan dan Saran                     

8. Pengumpulan Jurnal                     

9. Pengumpulan Skripsi                     

Sumber : Penelitian, 2021


