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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kota Batam merupakan sebuah kota di Provinsi Kepulauan Riau yang 

dikenal karena letaknya yang strategis. Kota Batam berada di jalur pelayaran 

internasional dan letaknya sangat dekat dengan negara tetangga Singapura dan 

Malaysia dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Salah satu kunci 

pertumbuhan ekonomi di Kota Batam adalah investasi (Jawa Pos, 2018). 

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal dari investor dengan 

berbagai macam metode dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan atas 

hasil penanaman modal tersebut di kemudian hari. Tujuan investasi dari setiap 

investor adalah ingin memaksimalkan kekayaannya dengan mendapatkan 

keuntungan dari hasil penanaman modal dengan tingkat risiko seminimal 

mungkin. Namun, kemungkinan bagi seorang investor untuk berinvestasi dengan 

tingkat pengembalian yang tinggi tetapi tingkat risiko yang rendah sangatlah kecil. 

Berdasarkan teori keuangan, kita mengetahui bahwa tingkat pengembalian searah 

dengan tingkat risiko, semakin tinggi tingkat pengembalian yang diharapkan, 

maka semakin besar juga tingkat risiko yang dihadapi. Maka dari itu, para 

investor perlu mencermati dengan baik sebelum melakukan investasi (Gitman & 

Chad, 2012). 

Investasi bisa dilakukan melalui berbagai macam instrumen, seperti 

investasi saham, investasi properti, investasi obligasi, investasi reksa dana, dan 

lain sebagainya. Pepatah “Jangan menaruh semua telur pada satu keranjang yang 
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sama”, sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Para investor seharusnya 

menghindari untuk menempatkan dana investasinya pada satu instrumen investasi 

saja, melainkan menyebarkan dananya ke beberapa instrumen investasi guna 

meminimalisirkan risiko. Penempatan dana investasi di berbagai jenis instrumen 

ini merupakan diversifikasi investasi. Investasi reksa dana merupakan salah satu 

cara mendiversifikasikan investasi dan meminimalisirkan risiko investasi (Gitman 

& Chad, 2012). 

Bagi seorang pemula yang ingin melakukan investasi, reksa dana juga 

merupakan salah satu pilihan investasi terbaik (Liputan6, 2018). Pengertian reksa 

dana menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 adalah wadah 

yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang 

selanjutnya akan diinvestasikan pada portofolio efek oleh manajer investasi. 

Beberapa alasan yang memungkinkan investor untuk berinvestasi di reksa dana 

adalah keterbatasan pengetahuan mengenai investasi, belum cukup 

berpengalaman, ataupun memiliki keterbatasan waktu untuk mendalami kegiatan 

investasi. Reksa dana merupakan instrumen investasi yang efektif dan efisien 

karena dengan melakukan investasi tersebut, kita dapat melakukan diversifikasi 

investasi guna meminimalisirkan risiko dan mempercayakan dana kita kepada 

manajer investasi yang profesional untuk mengelolanya (Detik Finance, 2018). 

Beberapa keuntungan dari berinvestasi di reksa dana, yaitu biayanya terjangkau 

dan besarnya pengembalian, lebih aman, mudah mengelola, meminimalisirkan 

risiko dengan mendiversifikasikan investasi, transparan, tingkat likuiditas yang 

tinggi, dan mudah tersedia (Liputan6, 2018). 
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Tabel 1.1 yang bersumber dari Pasar Modal Statistik Mingguan (2018) 

yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan di bawah ini, sangat jelas tercatat bahwa 

Nilai Aktiva Bersih (NAB) seluruh reksa dana mengalami pertumbuhan setiap 

tahun, mulai dari tahun 2013 dengan NAB senilai Rp 192.545 miliar sampai 

dengan tahun 2017 dengan NAB senilai Rp 457.506,57 miliar. Lagipula, NAB 

reksa dana hingga akhir tahun 2018 mencapai Rp 500 triliun yang membuktikan 

bahwa minat investasi reksa dana masyarakat masih cukup baik (Tribun Bisnis, 

2018). 

Tabel 1.1 

Kinerja Reksa Dana di Indonesia 

Periode Jumlah Reksa Dana Nilai Aktiva Bersih (Rp miliar) 

2013 794 192.545,00 

2014 894 241.571,00 

2015 1.091 271.969,00 

2016 1.425 338.749,81 

2017 1.777 457.506,57 

Sumber: Pasar Modal Statistik Mingguan (2018). 

Iwan Muhammad Ridwan selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan 

Provinsi Kepulauan Riau, menyatakan bahwa jumlah investor di Kepri mengalami 

peningkatan untuk setiap tahunnya (Tribun Batam, 2018). Disampaikannya juga, 

bahwa jumlah investor di Kepri meningkat hingga 58,86% dibandingkan data 

Desember 2017. Dari seluruh investor pasar modal di Kepri, sebanyak 74,28% di 

antaranya berada di Kota Batam, sehingga Kota Batam memiliki kontribusi yang 

sangat besar terhadap peningkatan jumlah investor di Kepulauan Riau. Banyaknya 

masyarakat di Kota Batam yang berinvestasi di pasar modal dikarenakan Kota 

Batam terdapat kantor perwakilan PT Bursa Efek Indonesia dan tiga galeri 
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investasi yang berlokasi di kampus-kampus. Selanjutnya, komposisi investor di 

Kepri terdiri dari 46% yang berinvestasi di saham, 46% berinvestasi di reksa dana 

dan 8% berinvestasi pada Surat Berharga Negara. Data dari OJK menunjukkan 

persentase pertumbuhan investasi pasar modal terbesar pada Surat Berharga 

Negara yang mencapai 98,88%, diikuti dengan pertumbuhan investasi reksa dana 

sebesar 74,71%, dan pertumbuhan investasi saham sebesar 46,01%. Iwan optimis 

terhadap pertumbuhan pasar modal di Kepri akan terus meningkat pada tahun 

2019 (Neraca, 2018).  

Peningkatan investasi tersebut membuktikan bahwa banyak masyarakat 

di Kota Batam telah melakukan investasi di pasar modal. Beberapa faktor-faktor 

yang perlu menjadi pertimbangan seorang investor sebelum melakukan investasi, 

yaitu tujuan berinvestasi, jangka waktu berinvestasi, risiko dan keuntungan dari 

investasi, serta tingkat likuiditas investasi tersebut. Keputusan investasi 

merupakan suatu proses yang sangat penting sebelum seorang investor melakukan 

investasi, karena keputusan investasi tersebut akan berpengaruh secara langsung 

terhadap hasil investasi. Pengambilan keputusan investasi yaitu suatu proses di 

mana seorang investor melakukan pemilihan alternatif investasi terbaik dari 

sejumlah alternatif investasi yang disediakan dalam situasi yang kompleks 

(Antony & Joseph, 2017). Perilaku keuangan (behavioral finance) mengambil 

peran yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan investasi seorang 

investor. Perilaku keuangan bertujuan untuk memahami irasionalitas investor dan 

proses pengambilan keputusan investasi berdasarkan faktor psikologis dan bias 
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yang berkaitan dengan keyakinan dan preferensi investor (Subramaniam & 

Velnampy, 2017). 

Para ahli dalam teori keuangan mengasumsikan bahwa investor selalu 

bersikap rasional dan melakukan analisis yang teliti dengan segala pertimbangan 

yang berhubungan dengan investasi yang akan dilakukan. Namun, masih terdapat 

investor yang melakukan keputusan investasi bukan hanya dari sisi pertimbangan 

dan analisis yang teliti, banyak hal lain yang dapat mempengaruhi keputusan 

investasi secara tidak sadar, seperti pengaruh faktor demografi dan psikologis 

dalam proses pengambilan keputusan investasi. Contoh faktor-faktor demografi 

yang mempengaruhi keputusan investasi berupa usia, jenis kelamin, tingkat 

pendapatan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Contoh faktor-

faktor psikologis yang memungkinkan untuk mempengaruhi keputusan investasi 

berupa overconfidence, financial literacy, risk tolerance, representative, regret 

aversion, mental accounting, loss aversion, herding, availability, dan lain-lain. 

Menurut penelitian Antony dan Joseph (2017), terdapat beberapa bias 

yang diuji berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan investasi, antara lain: 

overconfidence, representative, regret aversion, mental accounting, serta herding. 

Overconfidence merupakan kecenderungan seseorang untuk melebih-lebihkan 

atas kemampuan, pengetahuan, keakuratan informasi yang diterima atau terlalu 

optimis terhadap prediksi atas kesuksesan dan kemampuan untuk mengendalikan 

situasi (Ton & Dao, 2014). Representative merupakan kecenderungan seseorang 

untuk bereaksi berdasarkan pengalaman masa lalu (Chitra & Jayashree, 2014). 

Regret aversion merupakan kecenderungan seseorang untuk merasakan sakit atas 
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keputusan yang memunculkan kerugian (Masomi & Ghayekhloo, 2011). Mental 

accounting merupakan kecenderungan seseorang untuk menempatkan peristiwa 

tertentu ke dalam mental akun yang berbeda (Rekik & Boujelbene, 2013). 

Herding merupakan kecenderungan seseorang untuk mengikuti tindakan orang 

lain (Ngoc, 2014). 

Oleh karena terdapat faktor-faktor psikologis yang mendorong keputusan 

investasi investor tidak dilakukan selayaknya, sehingga mengakibatkan hasil 

keputusan investasi tersebut tidak semaksimal yang diprediksikan. Maka dari itu, 

penulis tertarik untuk mengetahui dan menggali lebih dalam perihal yang 

berkaitan dengan pengaruh faktor psikologis dalam proses pengambilan keputusan 

investasi dari investor Kota Batam, khususnya pada reksa dana dengan melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Keputusan Investasi Reksa Dana pada Masyarakat di Kota Batam”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, maka 

yang menjadi permasalahan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah overconfidence berpengaruh terhadap keputusan investasi reksa 

dana pada masyarakat di Kota Batam? 

2. Apakah representative berpengaruh terhadap keputusan investasi reksa 

dana pada masyarakat di Kota Batam? 

3. Apakah regret aversion berpengaruh terhadap keputusan investasi reksa 

dana pada masyarakat di Kota Batam? 
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4. Apakah mental accounting berpengaruh terhadap keputusan investasi 

reksa dana pada masyarakat di Kota Batam? 

5. Apakah herding berpengaruh terhadap keputusan investasi reksa dana 

pada masyarakat di Kota Batam? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian   

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk memahami pengaruh overconfidence terhadap keputusan investasi 

reksa dana pada masyarakat di Kota Batam. 

2. Untuk memahami pengaruh representative terhadap keputusan investasi 

reksa dana pada masyarakat di Kota Batam. 

3. Untuk memahami pengaruh regret aversion terhadap keputusan investasi 

reksa dana pada masyarakat di Kota Batam. 

4. Untuk memahami pengaruh mental accounting terhadap keputusan 

investasi reksa dana pada masyarakat di Kota Batam. 

5. Untuk mengetahui pengaruh herding terhadap keputusan investasi reksa 

dana pada masyarakat di Kota Batam. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dinantikan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan penulis dapat menambah wawasan yang lebih 

luas dan bisa memahami lebih dalam mengenai manajemen keuangan, 
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khususnya yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan investasi pada masyarakat di Kota Batam. 

2. Bagi pelaku bisnis reksa dana 

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran pengambilan keputusan 

investasi reksa dana para masyarakat di Kota Batam, sehingga para 

pelaku bisnis reksa dana yang ada di Kota Batam dapat memahami lebih 

dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi reksa dana. 

Pelaku bisnis reksa dana juga diharapkan dapat menentukan kebijakan 

ataupun penawaran yang lebih efektif dan efisien kepada para investor. 

3. Bagi pembaca atau peneliti lebih lanjut 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang 

berhubungan mengenai keputusan investasi, khususnya pada reksa dana 

bagi pembaca dan juga bisa dijadikan sebagai referensi untuk bagi 

peneliti lebih lanjut. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat mempermudah pemahaman isi dari penelitian ini, maka 

secara garis besar penulis menjabarkannya dalam lima bab dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini akan menyelidiki latar belakang pemilihan topik penelitian, 

perumusan masalah dari penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian, 

serta sistematika penulisan. 
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BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS  

Bab ini membahas mengenai model penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan topik penelitian, definisi variabel dependen dari 

penelitian, hubungan antar variabel, serta metode penelitian dan 

perumusan hipotesis dari penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini membahas mengenai rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi variabel operasional, teknik pengumpulan data, serta metode 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas statistik deskripsi demografi responden, hasil uji 

outlier, hasil uji kualitas data, hasil uji asumsi klasik, serta hasil uji 

hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI.  

Bab ini membahas kesimpulan, keterbatasan, serta rekomendasi dari 

penelitian ini. 
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