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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Investasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan bagi orang 

yang melakukannya. Investasi sendiri pun terdapat banyak macam seperti investasi 

saham, properti, emas, reksadana dan lain-lain. Namun jenis investasi ini hanya 

memberikan keuntungan kepada investor dan tidak memberikan investor proteksi diri. 

Padahal ada jenis investasi yang memberikan keuntungan serta memberikan 

perlindungan kepada kita bila terjadinya risiko dalam kehidupan pemilik polis asuransi 

atau investor asuransi unit link, yaitu investasi asuransi. Jenis investasi ini sudah 

memjadi sangat umum di negara-negara maju. Namun berbeda dengan negara kita 

yang umumnya masyarakat belum mengerti tentang investasi.  

 Masyarakat di negara maju umumnya memprioritaskan kesehatan serta proteksi 

diri mereka, sehingga masyarakat negara maju umumnya mengalokasikan sebagian 

dananya ke asuransi. Segala hal dapat diasuransikan, dan mereka pun tidak akan merasa 

pantang dengan membeli asuransi. Masyarakat negara maju umumnya tidak takut 

menginvestasikan sebagian kecil uangnya ke dalam asuransi, dikarenakan mereka tidak 

takut kehilangan sebagian kecil uang bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan 

harus menghabiskan uang yang lebih besar. Masyarakat negara maju melihat 

pentingnya asuransi karena sebagai persiapan rencana di hari tua serta jamianan kepada 

ahli waris jika meninggal dunia, manfaat bila mereka terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan serta sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang. 
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 Berbeda dengan masyarakat negara berkembang seperti Indonesia, umumnya 

mereka takut kehilangan uang mereka untuk asuransi sehingga mereka lebih memilih 

untuk menabung di bank daripada menginvestasikan uang mereka ke asuransi yang 

dapat melindungi jiwa dan kesehatan mereka. Masyarakat negara berkembang lebih 

memilih kesakitan ataupun mati jika adanya risiko hidup yang menimpa mereka yang 

membutuhkan banyak uang seperti sakit, kecelakaan dan lain lain. Hal ini bisa dilihat 

dari sebagian aset dari masyarakat berkembang umumnya merupakan hasil kerja keras 

mereka. Mereka baru sadar pentingnya asuransi bila terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan mereka. Umumnya kebutuhan proteksi satu keluarga rata-rata mencapai Rp 

150 juta, sementara emergency funds yang mereka siapkan hanya Rp 35 juta. 

 Namun belakangan perkembangan industri asuransi cukup berkembang di 

Indonesia dan bisa dikatakan cukup positif. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

menunjukkan pada 2012 total aset industri asuransi mencapai Rp 584,02 triliun. Pada 

akhir 2016, asetnya naik menjadi Rp 968,92 triliun. Kenaikan ini terbilang cukup 

signifikan mengingat masyarakat Indonesia terbilang cukup pantang dalam hal 

pembelian asuransi. Namun persentase penjualan asuransi di Indonesia masih kalah 

dengan penjualan asuransi di negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia dan 

Thailand (Estu, 2017,). Pada triwulan pertama tahun 2017, premi industri asuransi jiwa 

sudah mencapai Rp 25,79 triliun, naik menjadi 34,9 persen dibandingkan periode yang 

sama tahun pada sebelumnya (Estu, 2017). Pertumbuhan ini dapat dikatakan baik dan 

dapat membantu pertumbuhan ekonomi kita. Sedangkan pada kuartal II 2018 
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pendapatan asuransi jiwa naik 5,5 persen dibandingkan periode sebelumnya 

(Nurfadilah, 2018).  

 Salah satu produk turunan asuransi adalah asuransi jiwa unit link. Berbeda 

dengan kebanyakan produk asuransi lainnya, produk ditawarkan khusus kepada 

investor yang ingin mendapatkan keuntungan namun dengan risiko yang jauh lebih 

kecil dengan kata lain unit link merupakan bentuk investasi jangka panjang. 

Sebenarnya produk ini sudah lama diperkenalkan di Inggris pada tahun 1960-an, 

sementara di Amerika Serikat mulai dipasarkan tahun 1970-an. Dan kemudian 

dipasarkan di berbagai negara di dunia seperti Jepang, Korea Selatan, Hongkong, 

Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, Malaysia, Singapura, Thailand hingga di 

Indonesia.  

 Produk unit link sendiri sudah mulai dipasarkan di Indonesia pada awal tahun 

1997. Terdapat tiga perusahaan asuransi jiwa yang menjadi pionir dalam industry ini 

yakni Prudential Life Asurance, AIA Indonesia dan Manulife Financial. Pada 1998 

sudah terdapat 16 perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan unit link, dengan 

tambahan Sewu New York, Sun Life, Zurich, AIG, Panin Dai-Chi, MAA Life, BNI 

Jiwasraya, Allianz Life, BDNI Life, ING Aetna dan Adi Sarana Wana Artha. Hingga 

saat ini terdapat sebanyak 41 perusahaan asuransi jiwa yang menjual asuransi unit link 

dengan jumlah produk kurang lebih sebanyak 426 jenis. 

 Perkembangan asuransi unit link saat ini memicu pertumbuhan ekonomi yang 

sehat dan membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin melakukan investasi 

jangka panjang serta melakukan proteksi terhadap diri mereka. Serta memberi 
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kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan investasi namun tidak tahu cara 

melakukan investasi. Asuransi unit link juga memiliki masa pertanggungan yang 

panjang yakni selama 70 tahun, 80 tahun hingga 100 tahun tergantung dengan 

kebijakan yang diatur oleh perusahaan asuransi itu sendiri. 

 Asuransi unit link sendiri merupakan instrumen investasi utama bagi nasabah 

yang mengunakan produk tersebut dengan mendapatkan keuntungan dimasa depan 

serta mendapatkan perlindungan. Namun asuransi unit link merupakan produk turunan 

dari asuransi sehingga investasi merupakan instrument yang mendukung untuk 

financial di masa yang akan datang, Sedangkan produk utama yang ditawarkan 

merupakan asuransi jiwa namun yang dipertanggungkan bukan kematian sehingga 

pemegang polis bisa mengambil dana mereka pada saat jatuh tempo. Sehingga 

pengelolaan dana asuransi unit link sangat berbeda dengan pengelolaan dana asuransi 

lainnya.  

 Secara singkat asuransi unit link merupakan gabungan dari dua produk yang 

memberikan perlindungan kepada pemegang polis juga memberikan keuntungan bagi 

pemegang polis. Pemegang polis juga dapat memilih bentuk investasi yang akan 

dilakukan. Pilihan investasi yang ditawarkan pun cukup beragam, mulai dari saham, 

obligasi, campuran dan pasar uang; dengan return di atas suku bunga tabungan dan 

deposito. Salah satu manfaat dari produk ini, yaitu investor menjadi disiplin 

berinvestasi secara berkala karena pembayaran investasi ditagih bersamaan dengan 

pembayaran premi (Joice, 2013).  
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Menurut Togar Pasaribu selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa 

Indonesia (AAJI) potensi asuransi unit link sangat besar dikarenakan pengetahuan 

tentang pentingnya investasi dan cara berinvestasi masyarakat Indonesia masih relatif 

terbatas sehingga produk turunan asuransi seperti unit link menjadikan pilihan investasi 

yang paling tepat. Berdasarkan paparannya, ia memproyeksikan bahwa pertumbuhan 

asuransi unit link akan terus meningkat dari 13% pada tahun 2018 menjadi 14% pada 

tahun 2019 (Nurfalidah, 2018).  

Namun pertumbuhan investasi asuransi unit link belum mampu menyaingi 

pertumbuhan yang dimiliki reksa dana. Dari Januari 2018 sampai November 2018, 

asuransi unit link mencatat imbal hasil sebesar -7,69%. Menurut Praska Putrantyo 

selaku analis riset senior dari Infovesta Utama, hal ini disebabkan oleh pelemahan nilai 

tukar rupiah, naik turunnya suku bunga serta menurunnya cadangan devisa negara. 

Namun terdapat beberapa produk unit link saham yang meraih return yang cukup tinggi, 

sehingga beberapa produk tersebut dapat meningkatkan menjadi sentiment positif bagi 

perkembangan asuransi (Saraswati, 2018). Dibandingkan dengan kinerja reksadana 

yang tumbuh sekitar 0,46% pada bulan November 2018, sedangkan kinerja dari 

reksadana pasar saham mengalami penurunan sebesar 0,71%, sehingga penurunan 

kinerja unit link masih lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana (Danielisa 

Putriadita, 2018). Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti keputusan masyarakat 

dalam melakukan investasi unit link. 

 Umumnya faktor psikologi berperan penting dalam menentukan keputusan-

keputusan yang akan dilakukan seperti keputusan investasi. Keputusan investasi 
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membawa risiko melekat pada diri mereka sendiri. Persepsi seseorang tentang risiko 

bergantung pada berbagai faktor; himpunan ciri kepribadian yang dimiliki oleh 

individu adalah salah satunya. Selanjutnya, setiap individu berbeda dan memiliki 

tujuan keuangan yang berbeda. Meskipun demikian, individu dapat dikategorikan ke 

dalam jenis tertentu, berdasarkan psikologi individual mereka, yang disebut tipe 

kepribadian, yang mempengaruhi perilaku risiko investor, dan pada gilirannya 

mempengaruhi niat investasinya (Xiao et al., 2010). Salah satu contoh teori 

kepribadian adalah big five personality traits. 

 Big five personality traits merupakan sifat kepribadian dasar seseorang yang 

memprediksi dan menjelaskan perilaku seseorang dalam melakukan suatu tindakan. 

Big five personality traits terdiri dari lima dimensi, yaitu neuroticism, extraversion, 

agreeableness, conscientiousness dan openness to experience. Definisi tersebut akan 

dibahas lebih lanjut pada Bab II. Teori big five personality traits sendiri dapat 

memprediksi perilaku individu. Oleh karena itu big five personality traits dapat 

dikaitan dengan investor maupun calon investor yang ingin melakukan investasi baik 

investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang seperti investasi asuransi 

unit link. 

 Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka penulis 

tertarik untuk mendalami topik tersebut dan menyusun skripsi ini dengan judul 

“Pengaruh Personality Traits terhadap Keputusan Investasi Unit Link dengan 

Attitude Towards Financial Risk sebagai Variabel Intervening pada Masyarakat 

Kota Batam”. 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Untuk menjelaskan pengaruh personality traits terhadap niat masyarakat Kota 

Batam dalam untuk melakukan investasi unit link yang dijelaskan dalam skripsi ini, 

penulis akan membahas mengenai: 

1. Apakah neuroticism memiliki pengaruh signifikan positif terhadap masyarakat 

Kota Batam dalam melakukan investasi unit link?  

2. Apakah extraversion memiliki pengaruh signifikan positif terhadap masyarakat 

Kota Batam dalam melakukan investasi unit link? 

3. Apakah agreeableness memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

masyarakat Kota Batam dalam melakukan investasi unit link?  

4. Apakah conscientiousness memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

masyarakat Kota Batam dalam melakukan investasi unit link?  

5. Apakah openness to experience memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

masyarakat Kota Batam dalam melakukan investasi unit link? 

6. Apakah attitude towards financial risk memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap masyarakat Kota Batam dalam melakukan investasi unit link? 

7. Apakah neuroticism memiliki pengaruh signifikan yang dimediasi oleh attitude 

towards financial risk terhadap masyarakat Kota Batam dalam melakukan 

investasi unit link? 

8. Apakah extraversion memiliki pengaruh signifikan yang dimediasi oleh 

attitude towards financial risk terhadap masyarakat Kota Batam dalam 

melakukan investasi unit link? 
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9. Apakah agreeableness memiliki pengaruh signifikan yang dimediasi oleh 

attitude towards financial risk terhadap masyarakat Kota Batam dalam 

melakukan investasi unit link? 

10. Apakah conscientiousness memiliki pengaruh signifikan yang dimediasi oleh 

attitude towards financial risk terhadap masyarakat Kota Batam dalam 

melakukan investasi unit link? 

11. Apakah openness to experience memiliki pengaruh signifikan yang dimediasi 

oleh attitude towards financial risk terhadap masyarakat Kota Batam dalam 

melakukan investasi unit link? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Tujuan pokok yang hendak dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini 

untuk menjawab permasalahan permasalahan di atas berupa: 

1. Untuk mengetahui pengaruh neuroticism terhadap masyarakat Kota Batam 

dalam melakukan investasi unit link. 

2. Untuk mengetahui pengaruh extraversion terhadap masyarakat Kota Batam 

dalam melakukan investasi unit link. 

3. Untuk mengetahui pengaruh agreeableness terhadap masyarakat Kota Batam 

dalam melakukan investasi unit link. 

4. Untuk mengetahui pengaruh conscientiousness terhadap masyarakat Kota 

Batam dalam melakukan investasi unit link. 
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5. Untuk mengetahui pengaruh openness to experience terhadap masyarakat Kota 

Batam dalam melakukan investasi unit link. 

6. Untuk mengetahui pengaruh attitude towards financial risk terhadap 

masyarakat Kota Batam dalam melakukan investasi unit link. 

7. Untuk mengetahui pengaruh neuroticism terhadap masyarakat Kota Batam 

dalam melakukan investasi unit link dengan dimediasi oleh attitude towards 

financial risk. 

8. Untuk mengetahui pengaruh extraversion terhadap masyarakat Kota Batam 

dalam melakukan investasi unit link dengan dimediasi oleh attitude towards 

financial risk. 

9. Untuk mengetahui pengaruh agreeableness terhadap masyarakat Kota Batam 

dalam melakukan investasi unit link dengan dimediasi oleh attitude towards 

financial risk. 

10. Untuk mengetahui pengaruh conscientiousness terhadap masyarakat Kota 

Batam dalam melakukan investasi unit link dengan dimediasi oleh attitude 

towards financial risk. 

11. Untuk mengetahui pengaruh openness to experience terhadap masyarakat Kota 

Batam dalam melakukan investasi unit link dengan dimediasi oleh attitude 

towards financial risk. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan penulis dalam melakukan penelitian ini berupa: 
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1. Bagi Fakultas Ekonomi 

  Hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

pengaruh personality traits terhadap niat masyarakat Kota Batam dalam untuk 

melakukan investasi asuransi unit link. 

2. Bagi Penasehat Investasi  

Hasil penelitian ini dapat membantu penasehat investasi dalam memahami 

karakteristik personality traits yang dimiliki investor, sehingga penasehat 

investasi mampu memahami karakteristik personality traits investor dan 

melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik khususnya investasi. 

3. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat memberi informasi tentang masyarakat mengenai 

pengaruh sifat dan kepribadian terhadap niat mereka dalam melakukan investasi 

unit link. Masyarakat juga dapat mengetahui apakah sifat dan kepribadian 

mereka cocok untuk melakukan investasi bentuk unit link. 

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat  dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta menjadi 

referensi terhadap penelitian yang sejenis. 

1.4 Sistematika Penulisan  

 Sistematika penulisan dibuat dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara garis 

besar masing-masing bab dalam penelitian ini. Secara garis besar gambaran yang dapat 

penulis berikan sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

 masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Di 

sini penulis mengangkat permasalahan mengenai pengaruh big five personality 

traits terhadap niat untuk melakukan investasi unit link. Mulai dari pengaruhnya 

hingga dampak 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menjelaskan mengenai definisi,teori-teori dan penjelasan dari penelitian 

sebelumnya. pada bagian ini pembahasan akan difokuskan pada literatur-

literatur yang membahas konsep teoritis yang relevan dengan rumusan 

permasalahan dan tujuan penelitian ini serta perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian, objek penelitian, lokasi 

penelitian, definisi tentang operational variabel seperti variable dependen dan 

variabel independen, teknik pengumpulan data, metode analisis, uji hipotesis 

serta metode analisis data yang digunakan. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dari pengujian data, analisis yang 

dilakukan penulis, hasil uji yang dilakukan serta penjelasan atas hasil-hasil dari 

hipotesis yang dilakukan. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada 

bab-bab sebelumnya, keterbatasan dalam penelitian ini dan rekomendasi yang 

dapat peneliti berikan. 
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