
8	 Universitas International Batam 

BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

 Velumoni (2017) mempelajari pengaruh prospect theory pada keputusan 

investasi dan melakukan penelitian mengenai perilaku investor di India. Penelitian 

ini menggunakan data primer dengan kuesioner dan sampel tunggal yang terdiri 

dari 303 responden yang diinvestasikan dalam saham ekuitas. Variabel 

independen penelitian ini yang dipakai adalah regret aversion, loss aversion dan 

mental accounting, dan variabel dependen yang dipakai adalah keputusan 

investasi. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Analisis Mengenai Prospect Theory yang Berpengaruh pada 

Keputusan Investasi di India, sumber: Velumoni (2017). 

Chopde dan Kulkarni (2017) melakukan penelitian untuk mengetahui  

dampak dari 23 behavioral biases terhadap keputusan investasi dari investor 

individual di Mumbai dan dilakukan untuk ukuran sampel dari 202 investor 

individual. Untuk mencapainya tujuan dari keuangan adalah dengan cara 

berinvestasi dalam berbagai cara investasi dan juga tergantung dari pemilihan 

jalur investasi yang benar. Behavioral finance menjelaskan bahwa perilaku 

investor tidak rasional karena emosi berpengaruh pada pengambilan keputusan 

investasi. Variabel independen penelitian ini yang dipakai adalah erstwhile 
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experience factor, incongruity factor, inducement factor dan dogmatic factor, dan 

variabel dependen yang dipakai adalah keputusan investasi. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Analisis Penelitian Mengenai Dampak Terjadinya pada 23 

Behavioral Biases tentang Keputusan Investasi Investor Individu pada Kota 

Mumbai, sumber: Chopde dan Kulkarni (2017). 

Khan, et al. (2017) melakukan penelitian untuk mengetahui loss aversion 

bias, overconfidence bias dan risk perception sebagai moderasi terhadap perilaku 

pengambilan keputusan investasi. Untuk melakukan penelitian ini, kuesioner 

diberikan kepada para investor di bursa saham Islamabad dan bursa saham Lahor. 

Data dikumpulkan dengan cara menggunakan kuesioner melalui cara convenience 

sampling. Dengan total 250 kuesioner dibagikan, dan yang balik hanya 160 

kuesioner yang meliputi 90% laki-laki dan 10% perempuan. Variabel independen 

penelitian ini yang dipakai adalah overconfidence, loss aversion dan risk 

perception sebagai moderasi, dan variabel dependen yang dipakai adalah 

keputusan investasi. 
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Gambar 2.3 Model Analisis Penelitian Mengenai Dampak Tiga Faktor Perilaku 

Keputusan Investasi yang Dilaksanakan di Bursa Saham Islamabad dan Bursa 

Saham Lahor, sumber: Khan, et al. (2017). 

Aruna dan Rajashekar (2016) menjalankan penelitian untuk 

mengidentifikasi dan menghasilkan banyak peluang investasi inovatif berdasarkan 

berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan investasi dari investor Ritel. 

Untuk melakukan penelitian ini, data yang dikumpulkan dengan cara metode 

sekunder yaitu dari artikel penelitian, jurnal, majalah, situs web penelitian, dll. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi investor perorangan yaitu 

demographic, economic, psychological, social dan organisational. Dari tinjauan 

literatur yang ekstensif, ditemukan bahwa tidak ada faktor tunggal yang 

mempengaruhi keputusan investasi individu. Variabel independen penelitian ini 

yang dipakai adalah demographic, economic, psychological, social and 

organizational, dan variabel dependen yang dipakai adalah keputusan investasi. 
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Gambar 2.4 Model Analisis Penelitian Mengenai Pengaruhnya Keputusan 

Investasi dari Investor Ritel, sumber: Aruna dan Rajashekar (2016). 

Sukheja (2016) menjalankan penelitian untuk mengeksplorasi mengenai 

determinan perilaku yang mempengaruhi keputusan investor individu di depan 

keuangan dan penelitian ini mencoba untuk memperluas pengetahuian tentang 

bagaimana heuristik, suasana hati dan emosi yang mempengaruhi perilaku 

keuangan individu. Data dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan empiris 

dan data dikumpulkan dan disusun menggunakan penelitian oleh berbagai sarjana, 

akademisi dan seseorang yang berprofesional di bidang perilaku keuangan. 

Variabel independen penelitian ini yang dipakai adalah risk attitudes, mental 

accounting dan overconfidence, dan variabel dependen yang dipakai adalah 

keputusan investasi. 
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Gambar 2.5 Model Analisis Penelitian Tentang Efek Psikologi Perilaku dalam 

Melakukan Pengambilan Keputusan Investasi, sumber: Sukheja (2016). 

 Awais et al. (2016) melakukan penelitian untuk membangun model 

teoritis yang terbukti bermanfaat bagi investor sambil melakukan investasi atau 

perancangan portofolio. Penelitian ini terbukti memerankan tonggak bagi para 

pengkaji dimasa yang akan datang, sambil menggabungkan risiko dan faktor-

faktor lainnya yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan investasi di 

Pakistan. Selain itu, bagi investor, penelitian ini sangat membantu ketika 

memperoleh informasi keuangan, dengan cara mereka akan sadar bahwa seberapa 

banyak pengetahuan yang harus mereka hadapi dengan situasi berisiko dan 

bagaimana pengalaman investasi akan membantu mereka menangani investasi 

berisiko. Variabel independen penelitian ini yang dipakai adalah financial literacy, 

investment experience dan risk tolerance sebagai intervening, dan variabel 

dependen yang dipakai adalah keputusan investasi. 
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Gambar 2.6 Model Analisis Penelitian Mengenai Dampak Literasi Keuangan dan 

Pengalaman Investasi pada Toleransi Risiko dan Keputusan Investasi, sumber: 

Awais et al. (2016). 

Charles dan Kasilingam (2016) melakukan penelitian untuk 

mengidentifikasi dampak dari pilihan faktor bias tentang keputusan investasi atas 

ekuitas investasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mempelajari bagaimana 

masing-masing faktor bias perilaku mempengaruhi faktor-faktor perilaku lainnya 

pada proses pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini mengumpulkan data 

dengan cara data primer dan sekunder. Variabel independen yang dipakai 

merupakan mood factors, emotional factors, heuristic factors, frame dependence 

factors, personality factors dan gambling factors, dan variabel dependen yang 

dipakai adalah keputusan investasi. 
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Gambar 2.7 Model Analisis Penelitian Mengenai Dampak Mood Factors, 

Emotional Factors, Heuristic Factors, Frame Dependence Factors, Personality 

Factors dan Gambling terhadap Keputusan Investasi dari Investor Ekuitas, 

sumber: Charles dan Kasilingam (2016). 

 Sarwar dan Afaf (2016) melakukan penelitian untuk memahami dan 

menentukan perbedaan pengaruh antara faktor psikologis dan ekonomi terhadap 

pengambilan keputusan investor perorangan. Untuk mencapai tujuan ini, 

kuesioner digunakan sebagai instrumen untuk mengumpulkan data primer dari 

investor dari bursa efek menggunakan sampling yang nyaman. Jumlah tanggapan 

yang dikumpulkan sebanyak 254 responden. Variabel independen penelitian ini 

yang dipakai adalah psychological factors dan economic factors, dan variabel 

dependen yang dipakai adalah keputusan investasi. 
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Gambar 2.8 Model Analisis Penelitian Mengenai Perbandingan Antara 

Psychological Factors dan Economic Factors yang Mempengaruhi Perilaku 

Pengambilan Keputusan Investasi, sumber: Sarwar dan Afaf (2016). 

Kimeu et al. (2016) melaksanakan penelitian terhadap investor individu 

yang berada di Nairobi Securities Exchange dengan tujuan untuk mengetahui 

faktor perilaku apa saja yang akan mempengaruhi keputusan investasi. Penelitian 

ini dikumpulkan dengan data primer yang melalui kuesioner tertutup dengan 80 

responden. Variabel independen yang digunakan adalah heuristic factors, 

prospect factors, herding factors dan rationality factors, dan variabel dependen 

yang dipakai adalah keputusan investasi. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Model Analisis Penelitian mengenai Heuristic Factors, Prospect 

Factors, Herding Factors dan Rationality Factors yang Mempengaruhi 

Keputusan Investasi, sumber: Kimeu et al. (2016). 

Kumari (2016) melaksanakan penelitian untuk membangun kerangka 

konseptual bagi para peniliti dengan menyelidiki bukti empiris secara menyeluruh 
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tentang bias investor di berbagai negara yang memiliki hubungan yang kuat 

dengan faktor sosial ekonomi. Variabel independen penelitian ini yang dipakai 

adalah over-optimism, overconfidence, cognitive dissonance, anchoring, 

representativeness, mental accounting, status quo dan loss aversion, dan variabel 

dependen yang dipakai adalah keputusan investasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Model Analisis Mengenai Efek dari Keadaan Perilaku pada 

Pengambilan Keputusan Investasi pada Investor Individu, sumber: Kumari (2016). 

Fachrudin R dan Fachrudin A (2016) melakukan penelitian mengenai 

pengaruh education dan experience atas keputusan investasi dengan financial 

literacy dengan investor perorangan yang berada di kota Medan. Pada 

pelaksanaan ini, kuesioner yang tersebar di kota Medan adalah dengan 

menggunakan metode data primer dan sampel yang terdiri dari 250 responden 

yang merupakan investor aktif di kota Medan-Indonesia. Variabel independen 
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penelitian ini yang dipakai adalah education dan experience. Financial literacy 

sebagai variabel intervening, dan variabel dependen yang dipakai adalah 

keputusan investasi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Model Analisis Akibat Education dan Experience terhadap 

Keputusan Investasi dengan Financial Literacy akibat Investor Perorangan di 

Kota Medan, sumber: Fachrudin R dan Fachrudin A (2016). 

Islam et al. (2015) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

bersifat: internal and economic, internal and supporting, internal and regulatory, 

company image, market info, external dan market situation yang dipertimbangkan  

investor pasar  modal saat mempertimbangkan keputusan investasi. Sebanyak 125 

investor disurvei di Bangladesh. Variabel independen penelitian ini yang dipakai 

adalah internal and economic, internal and supporting, internal and regulatory, 

company image, market info, external dan market situation, dan variabel 

dependen yang dipakai adalah keputusan investasi.  
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Gambar 2.12 Model Analisis yang Mempengaruhi Faktor-Faktor Keputusan 

Investasi di Bangladesh, sumber: Islam et al. (2015). 

Bakar dan Yi (2016) menjalankan riset untuk mengidentifikasi efek dari 

faktor psychological pada memutuskan keputusan investor di pasar saham 

Malaysia yang akan meningkatkan efisiensi pasar. Kuesioner yang telah 

disebarkan berjumlah 200 responden, yang diantaranya adalah dosen pengajar, 

mahasiswa keuangan, komisaris bank, eksekutif dan manajer yang ikut serta 

dalam pasar saham di Malaysia. Herding, overconfidence, availability bias, dan 

conservatism merupakan variabel independen, dan keputusan investasi yang 

dipakai merupakan variabel dependen. 
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Gambar 2.13 Model Analisis Mengenai Efek Keadaan Psychology yang 

Dilakukan di Pasar Saham terhadap Pengambilan Keputusan Investasi Malaysia, 

sumber: Bakar dan Yi (2016). 

Farooq et al. (2015) melakukan penelitian untuk menyelidiki dampak 

faktor behavioral seperti heuristic, risk aversion, use of financial tools and firm 

level corportate governance pada mengambil keputusan investasi. Penelitian ini 

mengumpulkan 100 data responden yang menggunakan teknik kuesioner dari 

pengelola dana ekuitas dan individu yang berinvestasi di bank komersial, 

perusahaan asuransi dan bursa saham Pakistan. Variabel independen penelitian ini 

yang dipakai adalah heuristic, risk aversion, use of financial tools and firm level 

corportate governance, dan variabel dependen yang dipakai adalah keputusan 

investasi. 
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Gambar 2.14 Model Analisis yang Mempengaruhi Keputusan Investasi Untuk 

Menentukan Keadaan di Pakistan, sumber: Farooq et al. (2015). 

Velumoni dan Rau (2015) menjalankan penelitian ini mengenai faktor-

faktor yang paling dipengaruhi dan paling yang tidak mempengaruhi dan 

mengetahui perbedaan signifikan antara investor laki-laki dan perempuan 

terhadap faktor rasional. Variabel independen penelitian ini yang dipakai adalah 

laki-laki dan perempuan, dan variabel dependen yang dipakai adalah keputusan 

investasi. 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Model Analisis yang Mempengaruhi Perbedaan Signifikan antara 

Investor Laki-Laki dan Perempuan terhadap Keputusan Investasi, sumber: 

Velumoni dan Rau (2015). 

Rostami dan Dehaghani (2015) melakukan penelitian untuk memahami 

dan memprediksi hasil pasar keuangan yang sistematis dalam proses pengambilan 

keputusan secara psikologis. Data yang tersebar dengan menggunakan kuesioner. 

Variabel independen yang dipakai merupakan behavioral finance, behavioral bias, 
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overconfidence, loss aversions, technical description dan ambiguity-aversion, dan 

variabel dependen yang dipakai adalah keputusan investasi. 

 
Gambar 2.16 Model Analisis yang Mempengaruhi Behavioral Finance, 

Behavioral Bias, Overconfidence, Loss Aversion, Technical Description dan 

Ambiguity-Aversion dalam Membuat Keputusan Investasi di Bursa Efek Tehran, 

sumber: Rostami dan Dehaghani (2015). 

Talha et al. (2015) melakukan penelitian untuk psikologis investor dan 

bias yang ditampilkan oleh investor di pasar saham India yang bergejolak baru-

baru ini. Yang memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor 

perilaku utama yang mempengaruhi keputusan investor individu. Karena tugas 

investor untuk melakukan pengembalian saham melalui keputusan investasi yang 

tepat waktu adalah tugas yang paling menantang. Dan biasanya, investor hanya 

bertindak secara rasional mengikuti naluri dan emotional bias untuk membuat 

keputusan investasi. Penelitian ini melakukan analisis chi-square untuk 

mendapatkan apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel demografi 

contohnya usianya berapa, jenis kelaminnya apa, status perkawinannya apa, dan 
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lain-lain. Variabel independen penelitian ini yang dipakai adalah overconfidence, 

loss aversion, regret aversion, anchoring, cognitive dissonance, mental 

accounting, gambler’s fallacy, herding, confirmation dan hindsight, dan variabel 

dependen yang dipakai adalah keputusan investasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Model Analisis Penelitian Mengenai Investor Psychology dan Bias 

Lainnya yang Mempengaruhi Keputusan Investasi di India, sumber: Talha et al. 

(2015). 

Kumar dan Goyal (2015) melakukan penelitian untuk meninjau secara 

sistematis literatur yang telah diterbitkan dalam 33 tahun terakhir tentang 

behavioral bias dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini 

menggunakan metodologi tinjauan literatur sistematis untuk meninjau dan 
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menganalisis artikel yang terkait dengan behavioral bias dalam pengambilan 

keputusan investasi. Bertujuan untuk menganalisis dampak cognitive bias pada 

perilaku perdagangan, volatilitas, pengembalian pasar dan pemilihan portofolio. 

Variabel independen penelitian ini yang dipakai adalah overconfidence, 

disposition effect, herding bias dan home bias. dan variabel dependen yang 

dipakai adalah keputusan investasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Model Analisis Penelitian Mengenai Behavioral Bias dalam 

Pengambilan Keputusan Investasi, sumber: Kumar dan Goyal (2015). 

Khan (2015) melakukan penelitian untuk mengidentifikasi dampak 

availability bias dan loss aversion pada pengambilan keputusan investasi, peran 

moderating persepsi risiko. Yang digunakan adalah metode survei yang 

berdasarkan kuesioner dan bertujuan supaya dapat mengumpulkan data dari 

sampel yang dipilih secara acak dari 207 individu. Variabel independen penelitian 

ini yang dipakai adalah loss aversion, availability bias dan risk perception, dan 

variabel dependen yang dipakai adalah keputusan investasi. 
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Gambar 2.19 Model Analisis Penelitian Mengenai Availability Bias dan Loss 

Aversion pada Pengambilan Keputusan Investasi, sumber: Khan (2015). 

 Grover dan Singh (2015) menjalankan riset untuk mengenali faktor 

perilaku yang mempengaruhi para investor dalam keputusan investasi properti di 

Udham Singh Nagar distrik Uttrakhand. Variabel independen yang digunakan 

adalah representativeness, anchoring, gambler’s fallacy, overconfidence, herding, 

cognitive, dissonance, loss aversion, regret aversion, mental accounting dan 

hindsight, dan variabel dependen yang dipakai adalah keputusan investasi. 
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Gambar 2.20 Model Analisis yang Mempengaruhi Faktor Perilaku terhadap Para 

Investor dalam Membuat Keputusan Investasi, sumber: Grover dan Singh (2015). 

Kengatharan dan Kengatharan (2014) menjalankan penelitian mengenai 

faktor-faktor perilaku yang mempengaruhi keputusan investasi di Colombo Stock 

Exchange, yaitu herding, heuristics, prospect dan market. Hipotesis ini diuji 

melalui kuesioner yang dibagikan kepada investor perorangan di Colombo Stock 

Exchange. Setelah data sudah terkumpul maka dianalisis dengan menggunakan 

program SPSS. Variabel independen penelitian ini yang dipakai adalah heuristic, 

prospect, market and herding, dan variabel dependen yang dipakai adalah 

keputusan investasi. 
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Gambar 2.21 Model Analisis yang Mempengaruhi Beberapa Faktor Perilaku 

terhadap Keputusan Investasi di Colombo Stock Exchange, sumber: Kengatharan 

dan Kengatharan (2014). 

   Chitra (2014) menjalankan penelitian untuk mempelajari faktor-faktor 

penentu perilaku investor dalam pengambilan keputusan investasi dan interaksi 

antara variabel demografi dan bias perilaku dalam keputusan investasi. Data 

dikumpulkan dari 110 responden dari berbagai layanan perantaraan keuangan dan 

investor perorangan. Variabel independen yang digunakan adalah 

representativeness, anchoring, conservation, regret aversion dan overconfidence, 

dan variabel dependen yang dipakai adalah keputusan investasi. 
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Gambar 2.22 Model Analisis yang Mempengaruhi Faktor-Faktor Penentu 

Perilaku Investor dalam Pengambilan Keputusan Investasi, sumber: Chitra (2014). 

Bashir et al. (2013) melakukan penelitian untuk menyelidiki dampak bias 

perilaku pada pengambilan keputusan keuangan investor. Penelitian ini penting 

bagi investor, pembuat kebijakan, penasihat investasi, dan bankir. Dan data 

empiris telah dikumpulkan melalui pengadministrasian kuesioner. Variabel 

independen yang digunakan adalah status quo, confirmation, overconfidence, 

mental accounting, illusion of control, excessive optimism bias dan loss aversion, 

dan variabel dependen yang dipakai adalah keputusan investasi. 
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Gambar 2.23 Model Analisis yang Mempengaruhi Dampak Bias Perilaku pada 

Pengambilan Keputusan Investasi, sumber: Bashir et al. (2013). 

 Sadi et al. (2010) melakukan penelitian untuk mengenali kesalahan 

persepsi populer di kalangan investor dan hubungannya dengan kepribadian 

mereka. Oleh karena itu, 200 dari investor di pasar saham Teheran diambil secara 

acak sebagai sampel dan data yang dikumpulkan menggunakan melalui analisis 

parametrik. Variabel independen yang digunakan adalah overconfidence, 

availability, excalation of commitment, randomness bias dan hindsight dan 

variabel dependen yang dipakai adalah keputusan investasi. 
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Gambar 2.24 Model Analisis Penelitian Mengenai Penjelasan Kesalahan Persepsi 

Populer di Kalangan Investor terhadap Keputusan Investasi, sumber: Sadi et al. 

(2010). 

 Qadri dan Shabbir (2014) melakukan penelitian untuk memeriksa dampak 

dari overconfidence bias dan illusion of control pada keputusan investor di bursa 

saham Islamabad. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan 

kuesioner dan mayoritas dari respondennya adalah Pria. Dan penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa pria lebih percaya diri daripada wanita. Variabel independen 

yang digunakan adalah overconfidence dan illusion of control, dan variabel 

dependen yang dipakai merupakan keputusan investasi. 

 

 

 

Gambar 2.25 Model Analisis Penelitian Mengenai Dampak dari Overconfidence 

dan Illusion of Control pada Keputusan Investasi, sumber: Qadri dan Shabbir 

(2014). 
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 Antony dan Joseph (2017) melakukan penelitian untuk mengetahui 

seberapa besar faktor-faktor perilaku yang mempengaruhi keputusan investasi 

terhadap para investor. Data primer yang digunakan untuk mengumpulkan data 

yaitu melalui kuesioner terstruktur dari investor individu yang tinggal di Kerala. 

Metode snowball sampling diterapkan dalam pemilihan 916 responden karena 

populasi yang ditemukan tidak terbatas. Variabel independen penelitian ini adalah 

overconfidence bias, representative bias, regret aversion, mental accounting dan 

herd behavior, dan variabel dependen yang dipakai adalah keputusan investasi.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.26 Model Analisis Mengenai Dampak dari Keadaan Perilaku yang 

Mempengaruhi Keputusan Investasi, sumber: Antony dan Joseph (2017). 

 Bhavani dan Shetty (2017) melakukan penelitian untuk menyelidiki 

bagaimana pilihan investasi dipengaruhi oleh demografi dan persepsi investor. 

Dan perilaku investor dipengaruhi oleh banyak faktor pada saat pengambilan 

keputusan investasi. Data primer dan sekunder yang dipakai dalam 

mengumpulkan data. Kuesioner yang disebarkan sejumlah 175 responden, tetapi 

yang terkumpul hanya 150 responden. Variabel independen penelitian ini adalah 
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age, gender, income, education, dan occupation, dan variabel dependen yang 

dipakai adalah keputusan investasi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.27 Model Analisis Penelitian Mengenai Dampak Demografi dan 

Persepsi Investor yang Mempengaruhi Keputusan Investasi, sumber: Bhavani dan 

Shetty (2017). 

 Baghani dan Sedaghat (2016) penelitian ini dilakukan untuk 

menginvestigasi efek persepsi risiko dan toleransi risiko pada pembuatan 

keputusan investor di Bursa Efek Tehran sealam waktu Juli hingga April 2015. 

Jumlah sampel yang dibutuhkan diangkat dari penelitian menggunakan rumus 

Cochran 384 metode simple random sampling. Jumlah riset investor profesional 

adalah 108 broker resmi di Bursa Efek Teheran. Variabel independen yang 

digunakan adalah risk perception dan risk tolerance, dan variabel dependen yang 

dipakai adalah keputusan investasi. 
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Gambar 2.28 Model Analisis Penelitian Mengenai Pengaruh dari Risk Perception 

dan Risk Tolerance terhadap Keputusan Investasi Investor di Bursa Efek Tehran, 

sumber: Baghani dan Sedaghat (2016). 

 Khan et al. (2015) penelitian ini dilaksanakan buat menyelidiki faktor-

faktor yang mempengaruhi keputusan investasi saham dari 270 investor di 

Bangladesh. Variabel independen yang dipakai adalah industry attractiveness, 

firms rank, share price, historical data, expected dividends, stock index status, 

financial indicators, recent price fluctuatuin, non-stock attractiveness, portfolio 

diversification, capital gain, loss minimization dan financial statements, dan 

variabel dependen yang dipakai merupakan keputusan investasi. 
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Gambar 2.29 Model Analisis Penelitian Mengenai Beberapa Faktor yang 

Mempengaruhi Keputusan Investasi Saham terhadap Investor di Bangladesh, 

sumber: Khan et al. (2015). 

 

2.2  Definisi Variabel Dependen 

 Penelitian ini menggunakan keputusan investasi sebagai variabel dependen. 

Keputusan investasi merupakan suatu keputusan yang akan diterima dimasa yang 
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akan datang buat mendapatkan keuntungan atau menaruh modal pada satu aset 

atau lebih, yang bertujuan untuk memperoleh beberapa keuntungan di masa depan. 

Cepat atau lambat akan mengakibatkan seseorang harus memiliki pengetahuan 

dasar mengenai keuangan dan cara untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut 

dengan sikap yang dimilikinya. Karna pengalaman dalam berinvestasi juga 

mempengaruhi dalam keputusan investasi. 

 Menurut Sugiyono (2016), variabel dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau biasa dikenal sebagai variabel yang menjadi penyebab adanya 

variabel independen. Selanjutnya menurut Widiyanto (2013), variabel dependen 

merupakan variabel yang eksistensinya dipengaruhi oleh variabel lain. 

Melakukan investasi merupakan sebuah perencanaan untuk 

memperhitungkan arus kas dari sebuah rencana investasi, menetapkan dan 

memperkirakan tingkat keuntungan yang didapat selayaknya dengan 

memperhatikan resikonya. Maka, keputusan investasi adalah keputusan yang akan 

diambil dimasa yang akan datang untuk mendapatkan keuntungan atau 

menanamkan modal pada satu aset atau lebih. 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan antara Regret Aversion terhadap Keputusan Investasi  

 Regret Aversion adalah keputusan untuk menyingkir dari kesalahan pada 

keputusan yang sama karena merasa takut untuk menghadapi kerugian yang sama 

didalam diri seseorang (Yohnson, 2008). Sehingga hal ini menyebabkan 

seseorang atau investor akan terlalu lama untuk mempertahankan sebuah 
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instrumen yang seharusnya mereka sudah mendapatkan keuntungan dari 

investasinya.  

 Hasil dari jurnal Velumoni (2017) dan Grover dan Singh (2015), 

menunjukkan bahwa adanya hubungan signifikan positif antara regret aversion  

terhadap keputusan investasi, karena responden dari penelitian tersebut lebih lama 

mempertahankan investasi yang mereka miliki dan mendapatkan keuntungan 

dengan jangka waktu yang lebih panjang. 

 Hasil dari jurnal Talha et al. (2015) dan Chitra dan Jayashree (2014), 

menunjukkan bahwa tidak adanya berpengaruh positif signifikan antara regret 

aversion terhadap keputusan investasi, karena responden dari penelitian tersebut 

ingin menghasilkan return tinggi dengan jangka waktu yang pendek sehingga 

regret diabaikan. 

2.3.2 Hubungan antara Overconfidence terhadap Keputusan Investasi 

 Overconfidence adalah perilaku seseorang yang terlalu percaya diri. Dan 

biasanya kecenderungan untuk mengada-ada pengetahuan, menyepelekan risiko  

dan melebih-lebihkan kemampuannya untuk mengendalikan peristiwa yang 

terjadi.  

 Hasil dari jurnal Bakar dan Yi (2016), Qadri dan Shabbir (2014), Bashir 

et al. (2013), Antony dan Joseph (2017), Rostami dan Dehaghani (2015), Khan et 

al. (2017), Talha et al. (2015) dan Chitra dan Jayashree (2014), menunjukkan 

bahwa adanya hubungan signifikan positif antara overconfidence terhadap 

keputusan investasi, karena responden dari penelitian tersebut merasa terlalu 
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percaya diri, mampu memprediksi keadaan pasar dan mereka memperoleh 

keuntungan investasi yang besar. 

 Hasil dari jurnal Sadi et al. (2010), menunjukkan bahwa tidak 

berpengaruh signifikan antara overconfidence terhadap keputusan investasi, 

karena kepercayaan diri dari seorang responden memiliki sudut pandang yang 

berbeda-beda sehingga tidak mempengaruhi harga emas yang berkecenderungan 

naik dan turun. 

2.3.3 Hubungan antara Loss Aversion terhadap Keputusan Investasi 

 Loss Aversion adalah kerugian lebih besar daripada keuntungan yang 

serupa dan dapat mempengaruhi dalam keputusan investasi. Seseorang yang 

melakukan investasi akan lebih memikirkan untuk menghindari kerugian daripada 

memikirkan untuk mendapatkan keuntungan. Apabila nilai investasi mereka 

mengalami penurunan, mereka akan lebih memilih untuk tetap mempertahankan 

investasinya dengan harapan akan mengalami peningkatan nilai dimasa depan. 

Konsep mengenai Loss Aversion dikembangkan oleh Kahneman dan Tversky 

(1979) yang berkaitan dengan teori prospek.  

 Hasil dari jurnal Rostami dan Dehaghani (2015), Khan (2015), Khan, et al. 

(2017) dan Velumoni (2017), menunjukkan bahwa adanya hubungan signifikan 

positif antara loss aversion terhadap keputusan investasi, karena responden dari 

penelitian tersebut pernah mengalami kerugian terhadap investasi yang mereka 

lakukan, dan mereka akan menghindari kerugian daripada mendapatkan 

keuntungan.  
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 Hasil dari jurnal Bashir et al. (2013) dan Talha et al. (2015), menunjukkan 

bahwa adanya berpengaruh signifikan negatif antara loss aversion terhadap 

keputusan investasi, karena responden dari penelitian tersebut belum pernah 

mengalami kerugian terhadap investasi yang mereka lakukan, sehingga mereka 

berpikiran investasi selalu untung dan tidak pernah rugi. 

2.3.4 Hubungan antara Heuristic terhadap Keputusan Investasi 

 Heuristic adalah seseorang yang berpikir bahwa menyelesaikan suatu 

masalah dengan cara mencari, menemukan, mengumpulkan sumber-sumber dari 

berbagai data yang berhubungan dengan kejadian di masa lalu. Heuristic juga 

berguna untuk meringankan upaya kognitif supaya dalam pengambilan keputusan 

juga menjadi lebih mudah, sehingga tidak membutuhkan banyak waktu.  

 Hasil dari jurnal Charles dan Kasilingam (2016), Kimeu et al. (2016) 

dan Farooq et al. (2015), menunjukkan bahwa adanya hubungan signifikan positif 

antara keputusan investasi dengan heuristic, karena responden dari penelitian 

tersebut memiliki wawasan dan pemahaman yang baik untuk membuat keputusan 

investasi.  

 Hasil dari jurnal Kengatharan dan Kengatharan (2014), menunjukkan 

bahwa tidak berpengaruh signifikan antara keputusan investasi dengan heuristic, 

karena ada kejadian dan perubahan yang tidak dapat diperkirakan sehingga tidak 

semua kondisi bisa dihadapai dengan perlakuan yang sama, seperti nilai tukar 

emas, penguatan atau pelemahan mata uang, anomali ekonomi, dan lain lain. 

 

 

Jasika, Analisis Faktor Perilaku yang Mempengaruhi Keputusan Investasi Emas pada Masyarakat Kota Batam, 2019 
UIB Repository©2019 



 

           Universitas Internasional Batam	

38 

2.3.5 Hubungan antara Availability Bias terhadap Keputusan Investasi 

 Availability Bias adalah kecenderungan seseorang menganggap kejadian 

yang mudah diingat lebih representatif daripada yang jarang mereka bayangkan 

atau rasakan dan mereka bertindak berdasarkan informasi terkini yang diperoleh.  

 Hasil dari jurnal Bakar dan Yi (2016) dan Sadi et al. (2010), 

menunjukkan bahwa adanya hubungan signifikan positif antara keputusan 

investasi dengan availability bias, karena responden dari penelitian mereka 

tersebut memilih peristiwa yang lebih gampang diingat . 

 Hasil dari jurnal Khan (2015), menunjukkan bahwa tidak berpengaruh 

signifikan antara keputusan investasi dengan availability bias, karena responden 

tertinggal beberapa informasi terhadap nilai tukar emas dikarenakan perubahan 

nilai tukar emas cukup signifikan dan cepat, bahkan setiap jam harga emas bisa 

berubah. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 Menurut latar belakang masalah yang telah dibahas, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, hubungan signifikan penelitian serta 

dasar dari teori-teori yang telah disampaikan, maka kesimpulannya dapat 

dinyatakan dalam sebuah model penelitian mengenai hubungan antar variabel. 

Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.30. Berdasarkan model penelitian 

di atas maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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H1: Regret Aversion berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan investasi 

emas pada masyarakat kota Batam. 

H2: Overconfidence berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan investasi 

emas pada masyarakat kota Batam. 

H3: Loss Aversion Bias berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan     

investasi emas pada masyarakat kota Batam. 

H4: Heuristics berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan investasi emas 

pada masyarakat kota Batam. 

H5: Availability bias berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan investasi 

emas pada masyarakat kota Batam. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.30 Model Analisis Faktor Perilaku yang Mempengaruhi Keputusan 

Investasi Emas pada Masyarakat Kota Batam, sumber: Penulis (2019). 
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