
BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

Salah satu tujuan paling penting dari suatu negara adalah untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terus bertumbuh secara konsisten (Mohsen 

dan Chua, 2015). Indonesia merupakan salah satu negara di Asia dengan 

pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil dan memiliki tren meningkat selama 

beberapa tahun terakhir (www.news.detik.com, 2018). Tabel 1.1 memperlihatkan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2016-2018 berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. 

Tabel 1.1 

Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2016 - 2018 

 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 

Triwulan 2016 2017 2018 
I 4,92% 5,01% 5,06% 
II 5,18% 5,01% 5,27% 
III 5,02% 5,06% 5,17% 
IV 4,94% 5,19% - 

Sumber: www.bps.go.id (2018) 

Pertumbuhan ekonomi suatu negara mampu bertumbuh dengan baik 

karena di dorong oleh berbagai faktor, di antaranya SDA yang melimpah, SDM 

yang handal, permodalan yang lancar, serta sistem politik yang mengatur 

perekonomian negara tersebut, dalam teori pertumbuhan neo klasik yang 

dipaparkan oleh Robert M. Solow, bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan 

rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian 

teknologi modern, serta hasil input maupun output dari kegiatan ekonomi tersebut. 
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Selain itu, besarnya jumlah populasi di suatu negara juga dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi, yaitu dengan besarnya minat 

masyarakat terhadap investasi (Mohsen dan Chua, 2015). 

Setiap individu dalam masyarakat pada hakekatnya membutuhkan 

investasi, karena dengan investasi setiap orang mampu mempertahankan dan 

memperluas kekayaan yang diperoleh sebagai jaminan sosial di masa depannya. 

Selain itu, investasi bukan hanya tentang mempertahankan dan memperluas 

kekayaan, tapi juga menciptakan penghasilan untuk sampingan bahkan menjadi 

sumber penghasilan utama seseorang. Individu yang melakukan investasi tentunya 

bertujuan untuk menciptakan keuntungan maksimal dan bukan untuk menciptakan 

kerugian. 

Ada banyak jenis investasi yang dapat dipilih oleh masyarakat, salah 

satunya adalah investasi di pasar modal yaitu pasar saham. Investasi pasar saham 

dapat dipilih karena aman dan telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1995 tentang pasar modal serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

(www.batampos.co.id, 2017). Selain itu, modal yang dikeluarkan untuk memulai 

investasi pasar saham cukup kecil, masyarakat dapat memulai investasi pasar 

saham hanya dengan modal sebesar Rp 100.000,00 dan telah termasuk pelatihan 

singkat untuk memahami cara berinvestasi di pasar saham (www.bisnis.tempo.co, 

2018). Investasi pasar saham juga telah didukung oleh aplikasi yang dapat diakses 

di manapun dan kapanpun menjadi pilihan yang cocok bagi masyarakat saat ini. 

Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi termuda di 

Indonesia memiliki pertumbuhan pasar saham yang cukup tinggi, yaitu sebesar 
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46,01% dengan presentase 74,28% dari jumlah investor didominasi oleh 

masyarakat yang berada di Kota Batam. Selain itu, investor Kota Batam memiliki 

porsi kepemilikan saham emiten sebesar Rp 625,79 miliar atau 80,53% dari total 

kepemilikan saham di Provinsi Kepulauan Riau (www.neraca.co.id, 2018). Dibalik 

tingginya pertumbuhan pasar saham Provinsi Kepulauan Riau terutama di Kota 

Batam, jika dilakukan perbandingan jumlah penduduk Kota Batam yang mencapai 

1.236.399 dengan jumlah investor Kota Batam yang menunjukkan persentase 

sekitar 0.6% dari jumlah penduduk Kota Batam (www.batamnews.co.id, 2018), 

maka perbandingan yang didapatkan adalah 166 orang penduduk berbanding 1 

orang investor. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat khususnya di 

Kota Batam sebagai salah satu kota besar di Kepulauan Riau untuk melek 

berinvestasi pasar saham masih tergolong kecil jika dibandingkan jumlah 

penduduknya. 

Menurut Rasheed, Rafique, Zahid, dan Akhtar (2018) pasar modal 

mampu menjadi salah satu tolak ukur kekuatan dan perkembangan ekonomi suatu 

Negara. Kenaikan harga saham dikatakan sebagai tanda positif bagi perekonomian 

suatu negara, karena pergerakan pasar saham atau tren pasar mampu mewakili 

kesehatan ekonomi suatu negara (Rasheed et al., 2018). Hal ini menjadi landasan 

mengapa perlu untuk mengetahui dan memahami perilaku investor yang 

beroperasi di dalam pasar saham serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

investasi investor di suatu wilayah termasuk Kota Batam yang mendominasi 

pertumbuhan pasar saham yang cukup tinggi di Provinsi Kepulauan Riau. 
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Dalam melakukan pengamatan terhadap pengambilan keputusan 

investasi seorang investor dalam kehidupan nyata, investor cenderung tidak 

rasional (Rasheed et al., 2018). Menurut Zaidi dan Tauni (2012), kepribadian 

investor memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengambilan keputusan investasi. 

Emosi, perasaan, serta intuisi mempengaruhi seorang investor dalam 

menghasilkan keputusan dan dapat menciptakan perilaku tidak rasional (Rasheed 

et al., 2018). Emosi dan jiwa adalah faktor utama yang menyebabkan bias dalam 

pengambilan keputusan investasi, sehingga investor menggunakan jalan pintas 

mental atau heuristik (Rasheed et al., 2018).  

 Investor sering menyederhanakan proses pengambilan keputusan investasi 

dengan menggunakan bias perilaku heuristik yang mungkin menyebabkan 

kesalahan sistematis dalam penilaian, sehingga keputusan yang dibuat hanya 

memuaskan diri investor, tetapi tidak memaksimalkan keuntungan (Rasheed et al., 

2018). Bakar dan Yi (2016) menemukan bahwa faktor bias heuristik mampu 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan investor dalam berinvestasi di 

pasar saham. H. H. Khan, Naz, Qureshi, dan Ghafoor (2017) dan Subramaniam 

dan Velnampy (2017), serta beberapa peneliti terdahulu juga menemukan hal 

yang sama. 

Perilaku keuangan adalah bidang penelitian yang cukup baru dan karena 

itu menjadikan penelitian ini menjadi unik (Ahmad, Shah, dan Mahmood, 2017). 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti investasi di bidang 

saham pada investor di Kota Batam sebagai obyek penelitian dengan bias 

heuristik yang menjadi variabel independen sehingga dapat melihat perilaku 
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investor saat melakukan investasi saham. Penelitian yang dilakukan oleh penulis 

juga menggunakan variabel moderasi, yaitu locus of control untuk melihat 

pengaruh keterlibatan pribadi dalam pengambilan keputusan, merupakan sifat 

alami manusia untuk berfikir bahwa keterlibatan pribadi seseorang dapat 

mengubah hasil dan suatu keberhasilan terjadi karena upaya pribadi, namun pada 

kenyataannya memori manusia tidak dapat diandalkan karena peluang kesalahan 

tetap ada (Rasheed et al., 2018). Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan 

diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Investasi 

Saham pada Investor di Kota Batam yang Dimoderasi oleh Locus of 

Control”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Permasalahan penelitian dikembangkan berdasarkan latar belakang yang 

telah penulis uraikan di atas, terdapat enam buah permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini yag terdiri dari:  

1. Apakah representative bias berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengambilan keputusan investasi saham pada investor di Kota Batam? 

2. Apakah availability bias berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengambilan keputusan investasi saham pada investor di Kota Batam? 

3. Apakah anchoring dan adjustment bias berpengaruh signifikan positif 

terhadap pengambilan keputusan investasi saham pada investor di Kota 

Batam? 
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4. Apakah overconfidence bias berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengambilan keputusan investasi saham pada investor di Kota Batam? 

5. Apakah semakin tinggi tingkat locus of control akan memperkuat 

hubungan antara representative bias terhadap pengambilan keputusan 

investasi saham pada investor di Kota Batam? 

6. Apakah semakin tinggi tingkat locus of control akan memperkuat 

hubungan antara availability bias terhadap pengambilan keputusan 

investasi saham pada investor di Kota Batam? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian yang dilaksanakan, terdapat enam buah tujuan yang 

penulis uraikan sebagai berikut: 

1. Tujuan yang pertama ialah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

signifikan positif antara  representative bias dan pengambilan keputusan 

investasi saham pada investor di Kota Batam. 

2. Tujuan yang kedua ialah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

signifikan positif antara  availability bias dan pengambilan keputusan 

investasi saham pada investor di Kota Batam. 

3. Tujuan ketiga ialah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

signifikan positif antara  anchoring dan adjustment bias dan pengambilan 

keputusan investasi saham pada investor di Kota Batam. 
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4. Tujuan keempat ialah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

signifikan positif antara  overconfidence bias dan pengambilan keputusan 

investasi saham pada investor di Kota Batam. 

5. Tujuan kelima ialah untuk mengetahui apakah semakin tinggi tingkat 

locus of control akan memperkuat hubungan antara representative bias 

terhadap pengambilan keputusan investasi saham pada investor di Kota 

Batam. 

6. Tujuan keenam ialah untuk mengetahui apakah semakin tinggi tingkat 

locus of control akan memperkuat hubungan antara availability bias 

terhadap pengambilan keputusan investasi saham pada investor di Kota 

Batam. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Dalam manfaat penelitian, penulis memisahkan manfaat serta kegunaan 

dari pelaksanaan penelitian ini menjadi tiga sub kategori berdasarkan subjek 

penerima manfaat, yaitu:  

1. Manfaat bagi pelaksana penelitian 

Manfaat serta kegunaan bagi pelaksana penelitian adalah sebagai bahan 

penelitian untuk mengetahui tentang topik yang diteliti dan 

mempraktekkan ilmu teori di dalam kehidupan nyata. 

2. Manfaat bagi akademisi 

Manfaat serta kegunaan bagi akademisi adalah sebagai bahan acuan dan 

referensi bagi akademisi yang akan melaksanakan penelitian dengan 

topik yang sama maupun berkaitan. 
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3. Manfaat bagi masyarakat 

Manfaat bagi masyarakat adalah sebagai media pemberi informasi yang 

berguna bagi masyarakat ketika mengambil keputusan mengenai saham  

serta dapat menjadi masukan untuk meningkatkan pengajaran 

kedepannya. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan mendeskripsikan secara garis besar dari 

keseluruhan bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini yang diuraikan dan 

dijabarkan kedalam lima buah bab. Sistematika penulisan penelitian dijabarkan 

sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan, penulis mengawali dengan latar belakang 

yang menjelaskan pemilihan topik penelitian, permasalahan yang 

dibahas dari penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta 

sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan 

penelitian. 

BAB II   : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Dalam bab kerangka teoritis dan perumusan hipotesis, penulis 

mengawali dengan menguraikan sejumlah penelitian terdahulu 

yang pernah dilakukan dengan topik yang berkaitan, landasan 

teoritis dam hubungan antar variabel serta perancangan model 

dasar penelitian yang disertai perumusan hipotesis. 

BAB III   : METODE PENELITIAN 
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Dalam bab metode penelitian, penulis menjelaskan rancangan 

penelitian, objek dalam penelitian, defenisi operasional variabel 

yang digunakan, teknik pengumpulam data, metode analisis data, 

serta penjelasan mengenai berbagai jenis uji yang akan membantu 

penulis dalam menganalisa data yang ada dalam penelitian ini. 

BAB IV   : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab analisis dan pembahasan, penulis menguraikan analisis 

penelitian dari data yang telah berhasil dikumpulkan melalui alat 

pengujian statistik, yaitu SPSS beserta pembahasan hasil dari 

analisis yang telah dilakukan. 

BAB V  : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Dalam bab terakhir, penulis menguraikan kesimpulan dari hasil 

analisis yang ditemukan dalam penelitian, keterbatasan yang 

dihadapi penulis selama melakukan penelitian dan rekomendasi 

yang dapat menjadi masukan dan saran untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Universitas Internasional Batam 
Candra, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Investasi Saham pada Investor di Kota 
Batam yang Dimoderasi oleh Locus of Control 
UIB repository @2019




