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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Di Indonesia pada tahun 2018 diramalkan pertumbuhan ekonomi akan 

meningkat dari pertumbuhan ekonomi di tahun 2017. Pada tahun 2017 

pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,07%. Tahun 2017 pada kuartal 

pertama dan kedua mencapai 5,01%, kuartal ketiga 5,06% dan kuartal keempat 

5,19%. Sedangkan kuartal pertama pada tahun 2018 memang lebih rendah dari 

kuartal keempat 2017 yang hanya mencapai 5,06%, tetapi pada kuartal kedua di 

tahun 2018 diramalkan sebesar 5,27%. Peningkatan angka itu dapat dilihat dalam 

Gambar 1.1 di bawah ini: 

 

Gambar 1.1 Gambar chart pertumbuhan ekonomi di Indonesia setiap kuartal 

pertama hingga kuartal empat dari tahun 2013 sampai 2018, sumber: 

cnbcindonesia.com (2018)  
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 Pertumbuhan ekonomi melambat dikarenakan kondisi ekonomi di 

Indonesia tidak menentu karena rupiah terus melemah terhadap dollar Amerika 

Serikat, pelemahan nilai mata uang yang menyebabkan meningkatnya harga 

barang atau jasa, ditambah mayoritas penduduk Indonesia yang berada pada kasta 

menengah ke bawah semakin menurunkan daya minat dan daya beli. Dikarenakan 

kondisi nilai tukar mata uang dollar Amerika Serikat di Indonesia tidak menentu 

maka harga emas juga tidak menentu. Peningkatan dan penurunan harga emas 

dapat dilihat dari Gambar 1.2 di bawah ini: 

dan penurunan harga emas dapat dilihat dari Gambar 1.2 di bawah ini: 

 

Gambar 1.2. Harga emas dari November 2017-September 2018, sumber: 

hargaindo.com (2018) 

Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi di Indonesia disebut-sebut lebih 

optimistis, dan di tengah pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia perlu 
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bersikap waspada dengan anomali ekonomi. Salah satu langkah untuk 

mengantisipasi anomali ekonomi adalah dengan mengembangkan dana tabungan 

dan investasi. Hasil riset pemasaran Inside ID mencatat, 50% dari 224 responden 

di Indonesia memlih emas menjadi pilihan untuk menjadi instrumen investasi dan 

sisanya memilih deposito, properti, reksadana dan saham untuk menjadi 

instrumen investasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3. Hasil riset dari 224 responden, sumber: marketeers.com (2018) 

 Dilihat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis berkenan 

menganalisa apa yang menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk berinvestasi 
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emas dibanding investasi lainnya dan juga untuk mengevaluasi faktor-faktor 

seperti: Regret Aversion, Overconfidence, Loss Aversion, Heuristics dan 

Availability Bias dalam memberikan bukti empiris terhadap keputusan investasi 

emas. Dengan demikian, penulis menetapkan judul “Analisis faktor perilaku 

yang mempengaruhi keputusan investasi emas pada masyarakat kota 

Batam” sebagai judul penelitian. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka penelitian ini 

dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 

1. Apakah regret aversion akan mempengaruhi keputusan investasi emas 

pada masyarakat kota Batam dan berpengaruh signifikan positif? 

2. Apakah overconfidence akan mempengaruhi keputusan investasi emas 

pada masyarakat kota Batam dan berpengaruh signifikan positif? 

3. Apakah loss aversion akan mempengaruhi keputusan investasi emas pada 

masyarakat kota Batam dan berpengaruh signifikan positif? 

4. Apakah heuristics akan mempengaruhi keputusan investasi emas pada 

masyarakat kota Batam dan berpengaruh signifikan positif? 

5. Apakah availability bias akan mempengaruhi keputusan investasi emas 

pada masyarakat kota Batam dan berpengaruh signifikan positif? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui regret aversion berakibat signifikan positif terhadap 

keputusan investasi emas pada masyarakat kota Batam. 

2. Untuk mengetahui overconfidence berakibat signifikan positif terhadap 

keputusan investasi emas pada masyarakat kota Batam. 

3. Untuk mengetahui loss aversion berakibat signifikan positif terhadap 

keputusan investasi emas pada masyarakat kota Batam. 

4. Untuk mengetahui heuristics berakibat signifikan positif terhadap 

keputusan investasi emas pada masyarakat kota Batam. 

5. Untuk mengetahui availability bias berakibat signifikan positif terhadap 

keputusan investasi emas pada masyarakat kota Batam. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi para investor dan calon investor 

Manfaat bagi para investor dan calon investor adalah memberikan 

informasi tambahan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan untuk melakukan investasi emas. 

2. Bagi akademis 

Manfaat bagi akademis adalah memberikan pengetahuan dan memiliki 

 pandangan yang luas mengenai faktor perilaku yang mempengaruhi 

 keputusan dalam melakukan investasi emas pada penelitian selanjutnya. 
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1.4 Sistematika Penulisan  

 Uraian mengenai isi sistematika penulisan dalam menyusun skripsi adalah 

sebagai berikut:  

BAB I:  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini memuat uraian yang mengenai latar belakang 

masalah, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian 

yang diharapkan untuk masa yang akan datang dan sistematika 

penulisan dalam menyusun skripsi. 

BAB II: KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai teori yang dipakai 

dalam penelitian serta hubungannya, setelah itu dari penelitian 

yang berasal dari beraneka macam model penelitian dan 

perumusan hipotesis yang telah diteliti akan diamati dan dijelaskan. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai rancangan penelitian, 

 objek  penelitian yang digunakan, pengertian operasional serta 

 cara untuk mengukur dari variabel dependen dan variabel 

 independen, metode untuk mengumpulkan data serta metode 

 analisis data, dan melakukan pengujian hipotesis 

BAB IV:  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan dengan terperinci mengenai 

pengujian data yang merupakan tahap dari pemilihan dan 
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pengumpulan data, dan mendapatkan hasil dari uji hipotesis dan uji 

statistik.   

BAB V:  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan serta 

keterbatasan penulis dalam melaksanakan penelitian yang sudah 

dibahas dari bab sebelumnya, dan merekomendasikan untuk para 

penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama 

dengan penulis. 
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