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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh financial literacy, gender
dan financial behavior terhadap investment decision. Populasi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah anggota dari FKKS (Forum KSPM Kota Semarang).
Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive random sampling, yaitu
sampel yang diambil sedemikian rupa sesuai dengan kriteria tertentu, yaitu yang
bekerja lebih dari 1 tahun. Sampel diambil sebanyak 150 responden dengan
instrumen penelitian berupa kuesioner. Analisis data menggunakan SPSS 21.0.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa financial literacy berpengaruh positif dan
signifikan terhadap financial behavior. Namun gender tidak memiliki pengaruh
terhadap financial behavior. Financial literacy juga berpengaruh positif dan
signifikan terhadap investment decision, namun tidak dengan gender. Financial
behavior merupakan variabel intervening antara financial literacy dan gender
terhadap investment decision.

Kata Kunci : Financial Literacy, Gender, Financial Behavior dan Investment
Decision
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ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of financial litearcy, gender and financial
behavior on investment decision. The population used in this study were FKKS
(Forum KSPM Kota Semarang). The sampling technique uses purposive random
sampling, ie samples taken in such a way according to certain criteria, namely
those who work more than 1 year. The samples was taken as many as 150
respondents with a research instrument in the form of a questionnaire. Data
analysis using SPSS 21.0. The results of this study indicate that financial literacy
have a positive and significant effect on financial behavior. Financial literacy and
communication quality have a positive and significant effect on investment
decision. Financial behavior is an intervening variable between financial literacy
and gender toward investment decision.

Keyword: Financial Literacy, Gender, Financial Behavior and Investment
Decision
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INTISARI
Penelitian ini membahas mengenai pengaruh financial literacy dan gender
terhadap investment decision dengan financial behavior sebagai variabel
intervening. Objek penelitian ini adalah anggota FKKS (Forum KSPM Kota
Semarang). Teknik pengambilan sampel menggunakan accidental

sampling,

yaitu dimana sampel tersebut secara kebetulan atau insidental bertemu dengan
peneliti saat dilakukan nya penelitian atau pengamatan tersebut. Pengumpulan
data melalui penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada 150 anggota FKKS,
kemudian dianalisis menggunakan SPSS 21 dan hasil analisis menunjukkan
bahwa Financial Literacy berpengaruh positif signifikan terhadap Financial
Behavior yang dimiliki anggota FKKS (Forum KSPM Kota Semarang). Kedua
Gender tidak berpengaruh positif terhadap Financial Behavior pada anggota
FKKS. Ketiga Financial Literacy berpengaruh positif signifikan terhadap
Investment Decision pada anggota FKKS (Forum KSPM Kota Semarang).
Keempat Gender tidak berpengaruh positif pada Investement Decision pada
anggota FKKS (Forum KSPM Kota Semarang). Kelima Financial Behavior
berpengaruh positif signifikan terhadap Investment Decision pada anggota FKKS
(Forum KSPM Kota Semarang). Keenam Financial Behavior tidak mampu
memediasi pengaruh antara Financial Literacy terhadap Investment Decision.
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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO
“Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal
(Yakin Usaha Sampai)”.
“Amat Victoria Curam (Victory Loves Preparation)”
“Cogito Ergo Sum” (Rene Descartes)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:
1. Bapak, Ibu dan saudara saya yang selalu memberikan dukungan dan do’a
tanpa henti kepada saya.
2. Semua saudara dan teman – teman yang selalu memberikan semangat dan hal
positif kepada saya.
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