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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Nandan dan Saurabh (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh antara big five personality traits terhadap investment decision 

dengan menggunakan attitude towards financial risk sebagai mediator. Penelitian ini 

dilakukan di India dengan memilih 313 pelajar di Techinical Institution of Allahabad, 

India sebagai sampel serta menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. 

Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

Gambar 2.1 Model hubungan big five personality traits terhadap investment decision 

dengan attitude towards financial risk sebagai variabel mediasi, sumber: Nandan dan 

Saurabh (2016). 

  Penelitian Pak dan Mahmood (2015) bertujuan untuk mengetahui pengaruh big 

five personality terhadap investment decision dengan menggunakan financial risk 

attitude sebagai mediator. Penelitian ini dilakukan di Kazakhstan dengan memilik 160 

orang yang terdiri dari mahasiswa fakultas bisnis dan orang yang bekerja di KIMEP 
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University, Almaty, Kazakhstan sebagai sampel. Penelitian menggunakan kuesioner 

sebagai metode dalam pengumpulan data. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar  

Gambar 2.2 Model hubungan big five personality terhadap investment decision dengan 

menggunakan financial risk attitude sebagai mediator, sumber: Pak dan Mahmood 

(2015).  

 Penelitian Akhtar, Rehman dan Hunjra (2011) bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh financial literacy, accounting information, openness to experience dan 

information asymmetry terhadap investment decision. Penelitian ini dilakukan di 

Pakistan dengan memilih 185 investor yang menginvestasikan dananya kepada 

sekuritas yang berbeda sebagai sampel dengan menggunakan kuesioner sebagai 

metode pengumpulan data. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

Penelitian Nga dan Yien (2013) bertujuan untuk mengetahui pengaruh big five 

personality, jenis kelamin dan pendidikan terhadap investment decision. Penelitian 

dilakukan Klang Valley, Malaysia dengan memilih 314 orang yang terdiri dari 

mahasiswa fakultas bisnis sebagai sampel penelitian dengan menggunakan kuesioner 

sebagai metode pengumpulan data. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.4. 
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Gambar 2.3 Model hubungan financial literacy, accounting information, openness to 

experience dan information asymmetry terhadap investment decision, sumber: Akhtar 

et al. (2011). 

Gambar 2.4 Model hubungan big five personality dan demographic terhadap 

investment decision, sumber: Nga dan Yien (2013). 

Penelitian Durand, Newby, Tant dan Trepongkaruna (2013) bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh risk taking propensity, masculinity, preference for innovation, 

neuroticism, extraversion, conscientiousness, agreeableness dan femininity terhadap 

investment decision. Penelitian ini dilakukan di Australia dengan memilih 115 
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mahasiswa sebagai sampel serta menggunakan kuesioner sebagai metode 

pengumpulan data. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Model risk taking propensity, masculinity, femininity, preference for 

innovation, neuroticism, extraversion, conscientiousness dan agreeableness terhadap 

investment decision, sumber: Durand et al. (2013).  

Penelitian Raheja dan Dhiman (2017) bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

big five personality traits dan investment biases terhadap investment decision. 

Penelitian ini dilakukan di India dengan memilih 500 investor yang berinvestasi di LSE 

Securities LTD, Punjab, India sebagai sampel penelitian serta menggunakan kuesioner 

sebagai metode pengumpulan data. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.6.  
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Gambar 2.6 Model hubungan big five personality traits dan investment biases terhadap 

investment decision, sumber: Raheja dan Dhiman (2017). 

Penelitian Oehler, Wendt, Wedlich dan Horna (2017) bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh locus of control, extraversion, neuroticism, positive dan negative 

effect terhadap investment decision dengan menggunakan umur, pendapatan dan jenis 

kelamin sebagai variabel control. Penelitian ini dilakukan di Jerman dengan memilih 

364 mahasiswa sarjana ekonomi sebagai sampel serta menggunakan kuesioner sebagai 

metode pengumpulan data. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

Penelitian Sadi, Ghalibaf, Rostami, Aryan dan Fattaneh (2011) bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh big five personality traits terhadap investment decision. 

Penelitian ini dilakukan di Tehran, Iran dengan memilih 200 orang investor yang 

menginvestasikan dananya di Tehran Stock Exchange sebagai sampel dengan 
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menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Model penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.7 Model hubungan age, extraversion, gender, neuroticism, emotional states 

dan locus of control terhadap investment decision, sumber: Oehler et al. (2017).  

 

Gambar 2.8 Model pengaruh neuroticism, extraversion, agreeableness, 

conscientiousness dan openness to experience terhadap investment decision, sumber: 

Sadi et al. (2011).  

Penelitian Rajagopalan dan Gurusamy (2014) bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh socio-demographic factors, financial knowledge and awareness, objectives 
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and strategy, portofolio composition dan big personality traits terhadap investment 

decision. Penelitian ini dilakukan di India dengan menggunakan sampel sebanyak 606 

investor di Chennai, India serta menggunakan kuesioner sebagai metode penelitian. 

Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.9. 

 

Gambar 2.9 Model pengaruh socio-demographic factors, financial knowledge and 

awareness, objectives and strategy, portofolio composition dan big personality traits 

terhadap investment decision, sumber: Rajagopalan dan Gurusamy (2014). 

Penelitian Ahsan dan Malik (2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh big 

five personality terhadap investment decision dengan mengunakan conservatism bias 

sebagai variabel moderasi. Penelitan ini dilakukan di Pakistan dengan memilih 200 

orang yang terdiri dari 130 investor dan 70 mahasiswa fakultas ekonomi sebagai 

sampel serta menggunakan kuesioner sebagai metode dalam pengumpulan data. Model 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.10. 
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Gambar 2.10 Model hubungan big five personality traits terhadap investment decision 

dengan menggunakan conservatism bias sebagai variabel moderasi, sumber: Ahsan 

dan Malik (2016). 

 Penelitian Lodhi (2014) bertujuan untuk mengetahui pengaruh openness to 

experience, accounting information, information asymmetry dan financial literacy 

terhadap investment decision. Penelitian ini dilakukan di Karachi, Pakistan dengan 

memilih sebanyak 200 sampel serta menggunakan kuesioner sebagai metode dalam 

pengumpulan data. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.11. 

 

Gambar 2.11 Model hubungan openness to experience, accounting information, 

information asymmetry dan financial literacy terhadap investment decision, sumber: 

Lodhi (2014).  

 Penelitian Dhingra (2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara big five 

personality terhadap investment decision. Penelitian ini dilakukan di India dengan 
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memilih 241 penduduk dari berbagai kalangan yang ada di New Delhi, India sebagai 

sampel dengan menggunakan kuesioner online sebagai metode pengumpulan data. 

Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.12. 

 

Gambar 2.12 Model hubungan big five personality terhadap investment decision, 

sumber: Dhingra (2016). 

Penelitian Akhtar, Thyagaraj dan Das (2018) bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh big five personality terhadap investment decision dengan social influence 

sebagai variabel moderasi. Penelitan ini dilakukan di tiga kota di India yakni Dhanbad, 

Ranchi dan Jamshedpur dengan memilih 401 yang dipilih secara acak dari pasar modal 

India serts menggunakan kuesioner sebagai metode dalam pengumpulan data. Model 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.13. 

Penelitian Tauni, Rao, Fang, Mirza, Memon dan Jebran (2017) bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh antara information acquisition terhadap investment decision 

dengan menggunakan big five personality sebagai variabel moderasi serta pengaruh 

karakteristik socio ekonomi investor terhadap investment decision. Penelitian ini 

dilakukan di Republik Rakyat Tiongkok dengan memilih 541 investor yang 
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menginvestasikan dananya di pasar modal sebagai sampel serta menggunakan 

kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Model penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 2.14. 

  

Gambar 2.13 Model pengaruh big five personality terhadap investment decision dengan 

menggunakan social influence sebagai variabel moderasi, sumber: Akhtar et al. (2018).

  

Gambar 2.14 Model pengaruh information acquisition terhadap investment decision 

dengan menggunakan big five personality sebagai variabel moderasi serta pengaruh 

karakteristik socio ekonomi investor terhadap investment decision, sumber: Tauni et al. 

(2017). 

Penelitian Xiao, Wang dan Liu (2009) bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

antara neuroticism, extraversion, agreeableness, conscientiousness dan openness to 

experience terhadap investment decision. Penelitian ini dilakukan di Beijing, RRT 
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dengan memilih 84 mahasiswa RRT yang belajar statistik psikologi untuk mengambil 

bagian dalam penelitian serta menggunakan metode kuesioner sebagai metode 

pengumpulan data. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.15. 

 

Gambar 2.15 Model hubungan neuroticism, extraversion, agreeableness, 

conscientiousness dan openness to experience terhadap investment decision, sumber: 

Xiao et al. (2009). 

Penelitian Tauni, Fang dan Iqbal (2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

sources of information terhadap investment decision dengan big five personality 

sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Sebanyak 

500 kuesioner dikirim secara elektronik ke investor berjangka, 200 kuesioner dikirim 

ke investor dari Dalian Commodity Exchange (DCE) sementara 150 kuesioner dikirim 

ke masing-masing Zhengzhou Commodity Exchange dan Shanghai Future Exchange. 

Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.16.  

Penelitian Trang dan Khuong (2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh big 

five personality terhadap investment decision dengan menggunakan positive dan 
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negative mood sebagai mediator. Penelitian ini dilakukan di Vietnam dengan memilik 

160 orang yang terdiri dari investor saham sebagai sampel serta menggunakan 

kuesioner sebagai metode dalam pengumpulan data. Model penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 2.17. 

  

Gambar 2.16 Model hubungan big five personality terhadap investment decision 

dengan menggunakan positive dan negative mood sebagai variabel mediasi, sumber: 

Trang dan Khuong (2016). 

  Penelitian Kübilay dan Bayrakdaroğlu (2016) bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh big five personality traits terhadap investment decision dengan menggunakan 

financial risk tolerance dan terhadap financial risk tolerance dan psychology bias 

sebagai variabel mediasi. Penelitian ini dilakukan di Turkey dengan memilih 1800 

orang sebagai sampel serta menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. 

Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.18. 
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Gambar 2.17 Model pengaruh sources of information terhadap investment decision 

dengan big five personality sebagai variabel moderasi, sumber: Tauni et al. (2016). 

 

Gambar 2.18 Model hubungan big five personality traits terhadap investment decision 

dengan menggunakan financial risk tolerance dan psychology bias sebagai variabel 

mediasi, sumber: Kübilay dan Bayrakdaroğlu (2016).  

  Penelitian Shankar dan Kallarakal (2018) bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh big five personality traits dan demografi terhadap investment decision. 

Penelitian ini dilakukan di Bangalore, India dengan memilih 40 orang investor sebagai 

sampel serta menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Model 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.19. 
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Gambar 2.19 Model hubungan big five personality traits terhadap investment decision, 

sumber: Shankar dan Kallarakal (2018). 

  Penelitian Durand, Newby, Peggs dan Siekierka (2013) bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh antara extroversion, neuroticism, openness to experience, 

conscientiousness, agreeableness, risk-taking propensity, preference for innovation, 

masculinity dan femininity terhadap investment decision. Penelitian ini dilakukan di 

Australia dengan memilih 115 mahasiswa yang melakukan investasi sebagai sampel 

serta menggunakan kuesioner online sebagai metode pengumpulan data. Model 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.20. 

Penelitian Tauni, Majeed, Mirza, Yousaf dab Jebran (2018) bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh financial advice terhadap investment decision dengan big five 

personality sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan di Republik Rakyat 

Tiongkok dengan memilih 314 investor sebagai sampel. Dengan menggunakan 

kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Model penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 2.21. 
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Gambar 2.20 Model pengaruh negative emotion, extroversion, openness to experience, 

agreeableness, conscientiousness, preference for innovation, risk-taking propensity, 

masculinity dan femininity terhadap investment decision, sumber: Durand et al. (2013a). 

 

Gambar 2.21 Model pengaruh financial advice terhadap investment decision dengan 

big five personality sebagai variabel moderasi, sumber: Tauni et al. (2018). 

Penelitian Akhtar, Thyagaraj dan Das (2017) bertujuan untuk menguji 

pengaruh big five personality traits terhadap investment decision dengan (GPF) general 

personality factor sebagai variabel mediasi. Penelitian ini memilih 396 investor di 
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Dhanbad, Ranchi dan Jamshedpur, India sebagai sampel penelitian dengan 

mengunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. 

 

Gambar 2.22 Model hubungan big five personality traits terhadap investment decision 

dengan menggunakan mediasi (GPF) general personality factor dan psychology bias 

sebagai variabel mediasi, sumber: Akhtar et al. (2017).  

Penelitian Ahmad (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

neurotransmitters, emotional intelligence dan big five personality terhadap investment 

behavior dan investment decision. Neurotransmitters dengan menggunakan dopamine, 

serotonin, norepiphrine dan epiphrine sebagai dimensi yang diukur. Emotional 

intelligence dengan menggunakan reading emotion, using emotion, understanding 

emotion dan managing emotion sebagai dimensi yang diukur. Big five personality 

dengan menggunakan extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism dan 

openness sebagai dimensi yang diukur. Investment behavior dengan menggunakan 

investment horizon, risk attitudes, control, confidence dan personalization of loss 

sebagai dimensi yang diukur. Penelitian ini dilakukan di Pakistan dengan memilih 455 
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investor di Pakistan Stock Exchange sebagai sampel dengan menggunakan kuesioner 

sebagai metode pengumpulan data. 

 Penelitian Babu, Dhanalakshmi dan Hariharan (2018) bertujuan untuk 

mengetaui pengaruh profil ekonomi demografi / sosio investor pasar saham dan sifat 

kepribadiannya, pada keputusan investasi. Sifat kepribadian dengan menggunakan big 

five personality sebagai dimensi yang diukur. Penelitian ini dilakukan di Distrik 

Tiruchirappalli, Tamil Nadu dengan memilih 123 responden sebagai sampel penelitian 

dengan menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data.  

Penelitian Dhiman dan Raheja (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

ciri-ciri kepribadian dengan mengunakan big five personality sebagai dimensi yang 

diukur dan emotional intelligence (EI) dari para investor terhadap toleransi risiko. 

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada hubungan antara ciri-ciri kepribadian, 

IE, toleransi risiko para investor. Penelitian ini memilih 500 investor yang berinvestasi 

melalui LSC Securities Ltd di Punjab sebagai sampel penelitian dengan menggunakan 

kuesioner sebagai metode pengumpulan data. 

Penelitian Ebrahimi, Dastgir dan Latifi (2016) bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara karakteristik kepribadian investor dengan dievaluasi pada proses 

pembuatan keputusan investasi yang akan mempengaruhi kinerja investasinya. 

Kepribadian investor diukur dengan menggunakan big five personality sebagai dimensi 

yang diukur. Populasi statistik dan sampel penelitian ini terdiri dari analis pasar modal 

dengan jumlah sampel sebanyak 120 orang dengan menggunakan kuesioner sebagai 

metode pengumpulan data. 
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Penelitian Lubis, Kumar dan Muneer (2015) bertujuan untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor psikologis yang dapat mempengaruhi kriteria untuk keputusan investasi 

yang didiskusikan dengan tiga dimensi (risiko, pembayaran dan data perusahaan). 

Berkenaan dengan tujuan ini, kriteria untuk keputusan investasi diperiksa melalui 

mekanisme pertahanan, kepribadian, kecerdasan emosional dan literasi keuangan. 

Kepribadian diukur dengan menggunakan big five personality. Sampel penelitian 

terdiri dari 320 orang di Malaysia melalui survei. Orang yang berpartisipasi dalam 

penelitian ini adalah pelanggan bank swasta dan publik. 

Penelitian Seay dan Nabeshima (2015) bertujuan untuk menguji pengaruh big 

five personality traits terhadap investment decision. Investment decision diukur dengan 

menggunakan jumlah kekayaan. Penelitian ini dilakukan di Amerika Serikat dengan 

memilih sebanyak 5.017 responden survei dipilih menjadi sampel penelitan. Semua 

responden diidentifikasi sebagai responden keuangan untuk rumah tangga masing-

masing.  

Penelitian Zhang, Wang, Wang dan Liu (2014) bertujuan untuk menguji 

pengaruh hubungan antara overtrading dan pengembalian investasi dan dampak dari 

big five personality traits dan gender terhadap keputusan investasi dalam pasar saham. 

Penelitian ini dilakukan di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok. Data berasal dari 

sampel mahasiswa dari enam universitas dengan menggunakan kuesioner sebagai 

metode pengumpulan data.  

Penelitian Agnew dan Harrison (2017) bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

gender, gpa score, extraversion, neuroticism, dan conscientiousness terhadap 
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investment decision dengan risk willingness sebagai mediasi. Penelitian ini dilakukan 

di Selandia Baru dengan menggunakan sampel sebanyak 425 mahasiswa di Univesitas 

New Zealanddengan menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. 

Penelitian Wahyudi (2017) bertujuan untuk menguji pengaruh big five 

personality terhadap literasi keuangan dan keputusan investasi saham. Penelitian ini 

dilakukan di Surabaya dengan memilih 110 investor saham sebagai sampel penelitian 

dengan menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. 

Penelitian Putri, Bramanti dan Hakim (2017) bertujuan untuk menguji 

pengaruh big five personality terhadap keputusan investasi saham dengan 

menggunakan toleransi resiko sebagai variabel intervening. Penelitian ini dilakukan di 

Surabaya dengan memilih 83 investor saham sebagai sampel penelitiandengan 

menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. 

  Penelitian Jency (2017) bertujuan untuk mengetahui pengaruh big five 

personality terhadap investment decision dengan menggunakan overconfidence 

sebagai indikator yang diukut. Penelitian ini dilakukan di India dengan memilik 150 

investor di Kota Trivandrum, Ernakulam dan Kozhikode sebagai sampel. Penelitian 

menggunakan kuesioner sebagai metode dalam pengumpulan data.  

Penelitian Jamshidinavid, Chavoshani dan Amiri (2012) bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh antara big five personality, overconfidence, disposition effect dan 

herding terhadap investment decision. Penelitian ini dilakukan di Iran dengan milih 215 

dari 1000 investor yang menginvestasikan dananya ke Tehran Stock dengan 

menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. 
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 Penelitian Wang, Zhang, Wang dan Liu (2014) bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh positive emotions dan negative emotions terhadap investment decision 

dengan menggunakan extraversion dan neuroticism sebagai variabel moderasi. 

Penelitan ini dilakukan di Beijing, RRT dengan memilih 115 sebagai sampel. Sampel 

terdiri dari mahasiswa yang berasal dari enam universitas. Di antara peserta, 43,5% 

adalah laki-laki dan 56,5% adalah perempuan, dan mereka berusia antara 18 dan 25 

tahun (M = 20,7 tahun). Penelitian menggunakan kuesioner sebagai metode dalam 

pengumpulan data. 

Penelitian Tauni, Fang, Rao dan Yousaf (2015) bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh antara information acquisition terhadap investment decision dengan 

menggunakan big five personality sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan 

di Republik Rakyat Tiongkok dengan memilih 333 investor yang menginvestasikan 

dananya di pasar modal sebagai sampel dengan menggunakan kuesioner sebagai 

metode pengumpulan data.  

Penelitian Liu, Woo dan Hon (2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

antara big five personality terhadap investment decision dengan menggunakan 

residence location sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan di Hong Kong 

dan Taiwan dengan memilih 600 mahasiswa National Taipei University, Taiwan dan 

Hong Kong Shue Yan University, Hong Kong sebagai sampel serta menggunakan 

kuesioner sebagai metode pengumpulan data. 

Penelitian Singh dan Malhotra (2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

neuroticism, extraversion, agreeableness, conscientiousness dan openness to 
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experience terhadap investment decision. Penelitian ini dilakukan di Punjab, India 

dengan memilih 230 orang investor sebagai sampel serta menggunakan kuesioner 

sebagai metode pengumpulan data. 

Penelitian Bashir, Azam, Butt, Javed dan Tanvir (2013) bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh big five personality, overconfidence, herding behavior, 

disposition effect dan demografi terhadap investment decision. Penelitian ini dilakukan 

di Pakistan dengan memilih 225 responden yang terdiri dari banker, mahasiswa dan 

investor sebagai sampel serta menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan 

data. 

Penelitian Lin (2011) bertujuan untuk mengetahui pengaruh big five personality, 

disposition effect, herding behavior, overconfidence dan demografi terhadap 

investment decision. Penelitian ini dilakukan di Pakistan dengan memilih 225 

responden yang terdiri dari banker, mahasiswa dan investor sebagai sampel serta 

menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

 Variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah investment 

decision atau proses melakukan keputusan investasi. Investment decision merupakan 

perilaku individu yang ditujukan oleh seseorang bagaimana memilih jenis investasi 

yang dilakukan. Investment decision juga dapat menjelaskan pemahaman kondisi pasar 

modal yang ada di suatu negara tersebut untuk mewujudkan kondisi ekonomi suatu 

negara. 
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 Investment decision sendiri sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia 

dalam memperoleh pendapatan lebih. Saat ini banyak sekali orang yang tidak tahu 

bagaimana cara memilih jenis investasi yang akan dilakukan, kapan waktu yang tepat 

untuk melakukan investasi, serta banyak dari investor belum tahu pentingnya 

melakukan investasi. 

 Sikap terhadap risiko finansial adalah konstruksi laten yang dipengaruhi oleh 

masing-masing ciri kepribadian individu. Kepribadian individu-individu dikategorikan 

berdasarkan ciri big five personality traits. Masing-masing dari lima karakter tersebut 

mungkin memiliki pengaruh. Seseorang yang sukses dalam perencanaan finansialnya 

harus menjaga semua aspek kebutuhan masa depan seseorang; kebutuhan yang akan 

muncul dalam waktu dekat serta kebutuhan masa depan yang jauh. Niat individu untuk 

berinvestasi bisa dikategorikan menjadi dua; tujuan investasi jangka panjang dan 

jangka pendek (Nga & Yien, 2013). 

 Menurut Pak dan Mahmood (2015), investment decision merupakan proses 

untuk membuat sebuah keputusan untuk melakukan investasi. Keputusan investasi dari 

dapat dipengaruhi oleh toleransi risiko yang menggabungkan beberapa komponen. 

Komponen-komponen tersebut termasuk demografi, ciri kepribadian, emosi, 

pendidikan dan lain-lain. 

 Investment decision merupakan perilaku keuangan, hal ini bisa diukur dari 

teknik pengelolaan keuangan. Manajemen keuangan utamanya mencakup perencanaan 

untuk pemenuhan tujuan jangka pendek dan jangka panjang termasuk perumahan, 
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mobil dan kebutuhan lainnya, berinvestasi untuk masa depan, dan lain-lain (Britt et al., 

2012). 

 Untuk kesejahteraan finansial secara keseluruhan, investor diharuskan 

memenuhi kebutuhannya; pendek maupun jangka panjang, yang pada gilirannya 

memerlukan perencanaan dan niat keuangan yang tepat terhadap investasi. Toleransi 

risiko keuangan merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam konstruksi portofolio 

dan manajemen investasi. Oleh karena itu, penilaian benar terhadap persepsi risiko 

individu diperlukan, agar pemahamannya benar tentang perilaku investasinya (Nandan 

& Saurabh, 2016). 

 Tujuan investasi jangka panjang individu mengacu pada niat individu untuk 

berinvestasi dalam produk investasi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan 

keuangan di masa depan yang mungkin jauh. Instrumen di mana individu akan 

berinvestasi ditandai dengan jatuh tempo panjang, karena cakrawala untuk investasi 

individu akan bersifat jangka panjang (Nandan dan Saurabh, 2016). 

 Sementara niat investasi jangka pendek individu mengacu pada niat individu 

untuk berinvestasi pada produk investasi jangka pendek untuk memenuhi kemungkinan 

kebutuhan keuangan di masa depan. Instrumen yang akan diinvestasikan individu 

dicirikan oleh kematangan pendek, karena cakrawala untuk investasi individu akan 

bersifat jangka pendek (Nandan & Saurabh, 2016). 

Menurut Nga dan Yien (2013) personality dan keputusan investasi individu 

akan membantu penasihat keuangan untuk menyesuaikan produk investasi agar lebih 

sesuai dengan kebutuhan calon investor. Sehingga personality memiliki pengaruh 
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terhadap keputusan investasi. Jadi investment decision merupakan perilaku keuangan 

yang dapat dikaitkan dengan teori psikologi serta teori kepribadiaan. Dalam perilaku 

keuangan, di asumsikan bahwa perilaku kepribadiaan dapat mempengaruhi keputusan 

investasi individu serta keuntungan yang di peroleh. 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Neuroticism Terhadap Investment Decision  

Neurotisme menggambarkan stabilitas emosional seseorang saat mengambil 

keputusan investasi. Dengan demikian, individu dapat diklasifikasikan sebagai rasional 

atau emosional. Individu rasional mengambil keputusan investasi berdasarkan fakta 

yang dimiliki sementara investor emosional membuat keputusan berdasarkan dorongan 

emosional yang mereka rasakan.  

Sadi et al. (2011) dalam penelitiannya menemukan bahwa neuroticism 

memiliki hubungan signifikan positif terhadap keputusan investasi investor, hal ini 

dikarenakan investor yang memiliki kepribadian ini cenderung terlalu cemas atau 

spontan dalam membelanjakan dan berinvestasi.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nga dan Yien (2013) terdapat hubungan 

tidak signifikan antara neuroticism terhadap keputusan investasi jangka pendek 

sedangkan untuk keputusan investasi jangka panjang memiliki hubungan signifikan 

negatif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Raheja dan Dhiman 

(2017), Ahsan dan Malik (2016), Ahmad (2018) dan Oehler et al. (2017) menjelaskan 

bahwa neurotisme tidak memiliki hubungan signifikan terhadap investment decision. 

Hal ini disebabkan oleh ciri dari sifat kepribadian investor yang cenderung mudah 
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khawatir, takut serta cemas sentitif terhadap hal yang tidak pasti. Serta investasi aset 

keuangan yang cenderung rasional dalam pengambilan keputusannya.  

Nandan dan Saurabh (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa 

neuroticism tidak miliki hubungan signifikan terhadap keputusan investasi jangka 

pendek, namun memiliki hubungan signifikan jika dihubungkan terhadap toleransi 

risiko. Sedangkan untuk keputusan investasi jangka panjang, ia menemukan bahwa 

neuroticism hubungan signifikan negatif terhadap keputusan investasi jangka panjang, 

hal ini dikarenakan investor yang memiliki kepribadian ini cenderung lebih rasional 

dalam memilih investasi yang dilakukan. 

2.3.2 Pengaruh Extraversion Terhadap Investment Decision 

Extraversion merupakan perilaku individu yang cenderung lebih terbuka 

dengan dunia luar sehingga orang yang memiliki kepribadian ini cenderung lebih 

ramah, antusias, optimis dan komunikatif. 

 Penelitian Raheja dan Dhiman (2017) menjelaskan bahwa extraversion 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap investment decision. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Ahsan dan Malik (2016) dikarenakan para investor yang banyak 

bicara dan bersosialisasi lebih berisiko dan berinvestasi lebih banyak dibandingkan 

orang pemalu. Para investor yang dibuka dan kreatif mengambil risiko lebih banyak 

dan berinvestasi lebih banyak dibandingkan dengan orang lain. 

 Kübilay dan Bayrakdaroğlu (2016) menjelaskan bahwa extraversion memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap investment decision, karena investor yang 
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memiliki sifat extraversion memiliki toleransi risiko keuangan dan orang yang bersifat 

masyarakat memiliki toleransi risiko finansial yang tinggi. 

 Sadi et al. (2011) dalam penelitiannya menemukan bahwa extraversion 

memiliki hubungan signifikan positif terhadap keputusan investasi, hal ini dikarenakan 

investor yang memiliki kepribadian ini cenderung lebih optimis dan lebih percaya diri 

sehingga investor yang memiliki sifat ini cenderung lebih memilih untuk melakukan 

investasi.  

Penelitian yang sama dilakukan Nandan dan Saurabh (2016) namun peneliti 

tersebut menemukan hubungan tidak signifikan antara extraversion terhadap keputusan 

investasi jangka pendek sedangkan terdapat hubungan signifikan negatif terhadap 

keputusan investasi jangka panjang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nga dan Yien (2013) serta Durand et al. (2013) menjelaskan bahwa 

extraversion memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap investment decision. Hal 

ini dikarenakan investor yang sering melakukan pertimbangan-pertimbangan dari 

orang lain yang akan mempengaruhi keputusan nya dalam melakukan investasi. 

 Ahmad (2018) menemukan bahwa extraversion tidak memiliki hubungan 

signifikan terhadap keputusan investasi, peneliti itu menjelaskan hal ini bisa terjadi 

karena kombinasi aspek neurologis dan perilaku dan latar belakang yang berbeda dari 

investor Pakistan dibandingkan dengan investor dari negara-negara lain di negara maju. 

2.3.3 Pengaruh Agreeableness Terhadap Investment Decision 

Agreeableness menggambarkan bagaimana individu menanggapi informasi 

yang diterima. Individu dari tipe kepribadian ini memiliki kecenderungan untuk 
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menghargai teman sebaya dan bersikap tulus dalam hubungan mereka dengan orang 

lain. Karakteristik utama meliputi kesopanan, lurus ke depan dan kepercayaan. Investor 

yang memiliki sifat ini cenderung sangat fleksibel terhadap keinginan orang lain (Sadi 

et al., 2011). Orang-orang dari kepribadian ini menyetujui pernyataan seperti, saya 

membuat orang merasa nyaman, saya bersimpati dengan perasaan orang lain dan saya 

meluangkan waktu untuk orang lain. Investor tipe kepribadian ini umumnya cenderung 

mengikuti rekomendasi rekan yang dapat menyebabkan herding effects (Jamshidinavid 

et al., 2012). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nga dan Yien (2013), Raheja dan Dhiman 

(2017) serta Durand et al. (2013) menjelaskan bahwa agreeableness memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap investment decision. Hal ini disebabkan oleh 

Individu yang memiliki sifat biasanya agreeableness bersikap kooperatif, andal dan 

menghargai pendapat dan saran orang lain. Seorang investor dengan sifat setuju yang 

dominan cenderung mengandalkan opini orang lain.  

 Sedangkan hasil penelitian Nandan dan Saurabh (2016) menjelaskan bahwa 

agreeableness tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap investment decision 

terutama dalam investasi jangka panjang, hal ini sejalan dengan penelitian Ahsan dan 

Malik (2016) dan Ahmad (2018). Pak dan Mahmood (2015) menjelaskan bahwa 

agreeableness memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap investment decision. Hal 

ini dikarena investor yang memiliki sifat ini cenderung memiliki pendapat sendiri dan 

cenderung rasional dalam mengambil keputusan. 
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2.3.4 Pengaruh Conscientiousness Terhadap Investment Decision 

 Conscientiousness berarti kemampuan kognitif dan analitis individu saat 

membuat keputusan. Sifat utama tipe kepribadian ini adalah disiplin diri, kompetensi, 

ketertiban dan ketekunan. Orang yang memiliki personality conscientiousness 

cenderung mudah dipercaya, stabil, terstruktur dan dapat diandalkan (Sadi et al., 2011). 

Individu dengan kepribadian ini sangat terorganisir dan memiliki kecenderungan untuk 

setuju dengan pernyataan seperti, saya mengikuti jadwal, saya selalu siap dan saya 

memperhatikan detailnya. Investor tipe kepribadian ini memiliki kecenderungan untuk 

percaya bahwa investasi yang ia lakukan lebih baik daripada rekan sejawat 

(Jamshidinavid et al., 2012). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nandan dan Saurabh (2016) terdapat 

hubungan signifikan positif antara conscientiousness terhadap keputusan investasi 

jangka panjang, hal ini dikarenakan investor yang memiliki kepribadian ini cenderung 

lebih hati-hati dalam memilih portofolio investasinya sehingga investor tersebut lebih 

memilih investasi yang jangka panjang dengan tingkat risiko yang lebih rendah 

dibandingkan investasi jangka pendek. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nga dan Yien (2013) serta Durand et al. 

(2013) menjelaskan bahwa conscientiousness memiliki pengaruh signifikan positif 

investment decision. Hal ini disebabkan karena investor yang memiliki sifat ini 

memiliki toleransi yang tinggi terhadap risiko.   

 Sadi et al. (2011) dalam penelitiannya menemukan bahwa conscientiousness 

memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap keputusan investasi. Hal ini dikarenakan 
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investor yang memiliki kepribadian ini cenderung lebih mengandalkan kemampuan 

dalam berinvestasi dibandingkan keberuntungan sehingga investor lebih berani 

mengambil risiko dalam investasi.  

 Penelitian Raheja dan Dhiman (2017) menjelaskan bahwa conscientiousness 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap investment decision. Hal ini sejalan 

dengan penelian Ahsan dan Malik (2016). Investor yang memiliki sifat ini cenderung 

lebih hati-hati dalam melakukan keputusan serta memiliki tujuan yang jelas untuk 

melakukan suatu investasi sehingga investor tersebut lebih milih investasi lain seperti 

investasi saham. Ahmad (2018) juga menemukan bahwa conscientiousness tidak 

memiliki hubungan signifikan terhadap keputusan investasi, namun peneliti itu 

menjelaskan hal ini bisa terjadi karena kombinasi aspek neurologis dan perilaku dan 

latar belakang yang berbeda dari investor Pakistan dibandingkan dengan investor dari 

negara-negara lain di negara maju. 

2.3.5 Pengaruh Openness to Experience Terhadap Investment Decision 

Openness to Experience menggambarkan daya tarik terhadap gagasan baru. 

Individu tipe ini dapat disesuaikan dan cenderung menyerah pada gagasan baru dan 

nilai unik. Investor yang memiliki kepribadian ini cenderung menerima kepercayaan 

etnik, politik dan sosial baru. Investor tersebut memiliki preferensi untuk 

kesederhanaan atas ketidakjelasan (Sadi et al., 2011). Investor ini cenderung 

menyetujui pernyataan seperti, saya cepat mengerti banyak hal, saya memiliki 

imajinasi yang jelas dan saya memiliki ide bagus. Investor jenis ini cenderung membeli 

dan menjual saham karena tingkat kepercayaannya tinggi (Jamshidinavid et al., 2012). 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nandan dan Saurabh (2016) terdapat 

hubungan signifikan postif antara openness to experience terhadap keputusan investasi 

jangka pendek, hal ini dikarenakan investor yang memiliki kepribadian ini cenderung 

lebih terbuka terhadap hal-hal yang baru sehingga investor dengan kepribadian ini lebih 

cocok melakukan investasi jangka pendek seperti investasi saham. Penelitian yang 

sama pun dilakukan oleh Nandan dan Saurabh (2016), namun terhadap keputusan 

investasi jangka panjang. Penelitian tersebut ditemukan signifikan negatif, hal ini 

dikarenakan investor yang memiliki kepribadian ini cenderung lebih terbuka untuk 

memilih jenis-jenis investasi yang lebih baru.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Raheja dan Dhiman (2017) dan Nga dan 

Yien (2013) menjelaskan bahwa openness to experience memiliki pengaruh signifikan 

positif terhadap investment decision. Hal ini dikarenakan sifat openness to experience 

mendorong kemauan yang lebih besar untuk merangkul aturan praktis yang tidak biasa 

yang ditentukan dalam pembuatan keputusan keuangan. 

Penelitian Ahsan dan Malik (2016) menjelaskan bahwa openness to experience 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap investment decision, hal ini sejalan 

dengan penelitian Sadi et al. (2011). Investor tersebut berpendapat bahwa orang-orang 

yang keluar dan optimis terlibat dalam tujuan investasi jangka pendek dan jangka 

panjang, karena adanya indikasi keterbukaan yang tinggi terhadap pengalaman 

kepribadian sebagai imajinasi aktif, sensitivitas estetik, preferensi terhadap variasi, 

keingintahuan intelektual, dan ketertarikan budaya yang luas. Ahmad (2018) 

menemukan bahwa openness to experience tidak memiliki hubungan signifikan 
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terhadap keputusan investasi, peneliti itu menjelaskan hal ini bisa terjadi karena 

kombinasi aspek neurologis dan perilaku dan latar belakang yang berbeda dari investor 

Pakistan dibandingkan dengan investor dari negara-negara lain di negara maju. 

2.3.6 Pengaruh Attitude towards Financial Risk Terhadap Investment Decision 

Menurut Nandan dan Saurabh (2016) Attitude Towards Financial Risk 

merupakan sikap toleransi individu terhadap risiko sebagai jumlah maksimum 

ketidakpastian (atau risiko) yang harus diterima individu saat membuat keputusan 

investasi. Sedangkan Pak dan Mahmood (2015) berpendapat bahwa toleransi risiko 

merupakan sikap individu untuk menerima risiko dalam memilih dan melakukan 

investasi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nandan dan Saurabh (2016) terdapat 

hubungan signifikan postif, hal ini dikarenakan investor cenderung memikirkan risiko 

yang akan diterima sebelum melakukan investasi baik investasi jangka panjang seperti 

asuransi unit link maupun jangka pendek seperti saham. 

Penelitian Pak dan Mahmood (2015) menemukan pengaruh signifikan positif, 

investor tersebut bertanggapan bahwa keputusan investasi bisa saja dipengaruhi oleh 

risiko keuangan jika digabungkan dengan beberapa variabel seperti pendidikan, 

demografi, emosi, ciri kepribadian seseorang dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Kübilay dan Bayrakdaroğlu (2016).  
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2.3.7 Pengaruh Variabel Independen Terhadap Investment Decision dengan 

dimediasi oleh Attitude towards Financial Risk 

Menurut Nandan dan Saurabh (2016) attitude towards financial risk dapat 

didefinisikan sebagai tingkat di mana seseorang siap untuk menukar peluang untuk 

tidak mencapai beberapa tujuan penting dengan kesempatan mencapai beberapa tujuan 

tambahan, dengan kata lain, toleransi risiko dapat dilihat sebagai kemauan individu 

untuk mengambil risiko tambahan yang dapat mengurangi kekayaan masa depan 

investor.  

Sedangkan Pak dan Mahmood (2015) berpendapat bahwa investor yang sering 

berinvestasi dalam investasi yang lebih berisiko cenderung memiliki tingkat toleransi 

risiko yang lebih tinggi dibandingkan investor yang jarang sehingga ciri kepribadian 

memiliki hubungan positif maupun negatif terhadap toleransi risiko dalam mengambil 

keputusan investasi.  

Dalam penelitiannya Nandan dan Saurabh (2016) menemukan bahwa 

neuroticism, extraversion, agreeableness, conscientiousness dan openness to 

experience memiliki hubungan yang signifikan terhadap attitude towards financial risk. 

Sedangkan neuroticism, extraversion, conscientiousness dan openness to experience 

ditemukan memiliki hubungan signifikan terhadap keputusan investasi jangka panjang 

seperti investasi asuransi, deposito dan lain-lain dengan attitude towards financial risk 

sebagai variabel intervening. Agreeableness ditemukan tidak memiliki hubungan 

signifikan terhadap keputusan investasi jangka panjang. 
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Pak dan Mahmood (2015) menemukan bahwa neuroticism, extraversion, 

agreeableness, conscientiousness dan openness to experience memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap keputusan investasi melalui attitude towards financial risk. Hal ini 

dikarenakan sifat kepribadian investor dan faktor-faktor pribadi lainnya mampu 

memberikan dampak pada investor mengenai tingkat risiko yang akan berdampak pada 

keputusan investasi yang akan mereka lakukan. 

Kübilay dan Bayrakdaroğlu (2016) menemukan bahwa extraversion memiliki 

hubungan signifikan terhadap keputusan investasi melalui financial risk tolerance. 

Menurut peneliti tersebut extraversion, neuroticism dan openness to experience 

mampu menjelaskan toleransi risiko keuangan dan orang-orang extravert memiliki 

toleransi risiko keuangan yang tinggi sehingga investor yang memiliki kepribadian 

extraversion akan memilih untuk berinvestasi. Sedangkan hubungan agreeableness 

dan conscientiousness dengan keputusan investasi adalah signifikan terhadap 

keputusan investasi, peneliti tersebut menjelaskan bahwa investor yang memiliki 

kepribadian ini memiliki toleransi risko yang rendah. 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Bedasarkan pembahasan di atas, maka variabel-variabel yang akan digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen, variabel intervening dan variabel 

dependen. Variabel independen yang digunakan adalah neuroticism, extraversion, 

agreeableness, conscientiousness dan openness to experience serta attitude towards 

financial risk sebagai variabel intervening. Sedangkan variabel dependen yang 
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digunakan adalah investment decision terhadap investasi unit link. Berdasarkan 

variabel di atas maka model penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.23 Model Pengaruh personality traits terhadap keputusan investasi unit link 

dengan attitude towards financial risk sebagai variabel intervening pada masyarakat 

Kota Batam, sumber: Nandan dan Saurabh (2016).  
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Adapun hipotesis yang diajukan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah: 

H1:   Neuroticism berpengaruh signifikan positif terhadap investment decision. 

H2:   Extraversion berpengaruh signifikan positif terhadap investment decision. 

H3:    Agreeableness berpengaruh signifikan positif terhadap investment decision. 

H4:   Conscientiousness berpengaruh signifikan positif terhadap investment decision. 

H5:  Openness to experience berpengaruh signifikan positif terhadap investment 

decision. 

H6:  Attitude towards financial risk berpengaruh signifikan positif terhadap 

investment decision. 

H7:  Neuroticism berpengaruh signifikan terhadap investment decision dengan 

attitude towards financial risk sebagai variabel intervening. 

H8:  Extraversion berpengaruh signifikan terhadap investment decision dengan 

attitude towards financial risk sebagai variabel intervening. 

H9:  Agreeableness berpengaruh signifikan terhadap investment decision dengan 

attitude towards financial risk sebagai variabel intervening. 

H10:  Conscientiousness berpengaruh signifikan terhadap investment decision dengan 

attitude towards financial risk sebagai variabel intervening. 

H11:  Openness to experience berpengaruh signifikan terhadap investment decision 

dengan attitude towards financial risk sebagai variabel intervening. 
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