
BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Yalcin et al. (2016) melakukan penelitian mengenai pengembangan 

instrumen untuk mengukur efek dari heuristics pada keputusan investasi. 

Penelitian ini memilih universitas Amerika Serikat kelas menengah sebagai 

sampel penelitian dan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. 

Kuesioner dibagikan kepada 594 akademis dengan pengembalian sebanyak 193 

kuesioner dalam tenggang waktu dua bulan.  

Variabel penelitian yang akan digunakan adalah variabel salience, 

representativeness, dan mental accounting sebagai variabel independen dan juga 

adalah bagian dari bias heuristics; variabel demografis seperti jenis kelamin, usia, 

tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, status pernikahan, jumlah tertanggung 

dalam keluarga, ukuran portofolio, dan pengalaman dalam berinvestasi sebagai 

variabel moderasi. Hasil akhir penelitian menunjukkan salience adalah variabel 

yang paling penting, kemudian diikuti oleh mental accounting dan yang tidak 

begitu penting ialah variabel representativeness. Pada variabel moderasi, 

ditemukan bahwa hanya variabel pengalaman berinvestasi yang menunjukkan 

adanya pengaruh moderasi yang signifikan. 
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Gambar 2.1 Model Pengembangan Instrumen untuk Mengukur Efek dari 

Heuristics pada Keputusan Investasi 

Sumber: Yalcin et al. (2016). 

Tauni et al. (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh variabel big 

five personality terhadap perolehan informasi dan perilaku berinvistasi pada para 

investor. Tauni et al. (2017) mengadopsi NEO Five-Factor Inventory untuk 

mengukur lima ciri kepribadian besar atau big five personality traits para investor. 

Pengujian data pada penelitian ini diambil dari 541 koresponden yang berasal dari 

pasar saham China atau Chinese stock market. Penelitian ini menggunakan 

metode two-stage least square untuk menghindari adanya bias endogeneity, 

penelitian ini juga menggunakan probit regression untuk mengevaluasi pengaruh 

variabel moderasi terhadap perolehan informasi dan keputusan investasi serta 

beberapa tes lainnya untuk mengecek kekokohan atau validitas penemuan lainnya. 

Penemuan dari hasil akhir penelitian ini adalah semakin banyak investor 

mencari informasi, semakin sering pula investor berinvestasi. Penemuan lainnya 
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dari penelitian ini adalah terbuktinya variabel lima ciri kepribadian besar 

memoderasi hubungan antara akusisi informasi dan keputusan investasi. 

Perolehan informasi cenderung meningkatkan frekuensi berinvestasi pada investor 

dengan menggunakan sifat conscientiousness, extraversion dan agreeableness. Di 

sisi lain, variabel perolehan data juga memiliki kecenderungan untuk mengurangi 

intensitas investasi pada investor dengan sifat openness dan neuroticism.  

 

Gambar 2.2 Model Pengaruh Variabel Big Five Personality terhadap Perolehan 

Informasi dan Perilaku Berinvistasi pada Para Investor 

Sumber: Tauni et al. (2017) 

Akhtar et al. (2017) menggarap penelitian mengenai dampak pengaruh 

sosial pada hubungan antara personality traits atau ciri-ciri kepribadian dan 

persepsi kinerja investasi dari investor perorangan. Penelitian ini menggunakan 
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metode pendekatan stratified sampling dan quota sampling pada pengumpulan 

respondennya. Koresponden yang digunakan ada penelitian ini ada 396 investor 

perorangan. Data yang telah terkumpul dianalisa menggunakan analisa regresi 

hirarkis dan model persamaan struktural untuk menguji kuatnya hubungan antar-

konstruk atau dapat dikatakan hubungan antara personality traits, persepsi kinerja 

investasi dan pengaruh sosial. Penemuan pada penelitian ini menyugesti bahwa 

pengaruh sosial positif memoderasi hubungan antara extraversion dan persepsi 

kinerja investasi dan negatif memoderasi hubungan antara agreeabilty dan 

persepsi kinerja investasi. 

  
Gambar 2.3 Model Dampak Pengaruh Sosial pada Hubungan antara Personality 

Traits (Ciri-ciri Kepribadian) dan Persepsi Kinerja Investasi dari Investor 

Perorangan 

Sumber: Akhtar et al. (2017) 

Jagongo dan Mutswenje (2014) menggarap sebuah survei penelitian 

mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan berinvestasi pada investor 

perorangan di NSE (Nairobi Stock Exchange). Data yang digunakan dalam 

penelitian ini ada 42 koresponden yang kesemuanya merupakan investor 

perorangan pada Nairobi Stock Exchange (NSE). Data dikumpulkan dengan 
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menggunakan kuesioner yang berisi 28 pertanyaan dan diuji menggunakan 

frekuensi, nilai rata-rata, standar deviasi, prosentase, uji Fredman dan teknik 

faktor analisis.  

Penelitian ini menggunakan informasi akutansi, citra diri atau gambaran 

perusahaan, rekomendasi dari advokat, kebutuhan finansial pribadi, dan informasi 

netral sebagai variabel independennya. Pada penelitian ini, peneliti kemudian 

menemukan bahwa faktor yang paling mempengaruhi keputusan investasi 

perorangan atau individu adalah reputasi perusahaan, status perusahaan dalam 

pasar atau industri tersebut, penghasilan perusahaan yang diharapkan, laba atau 

keuntungan dan kondisi pernyataan (profit and condition of statement), sejarah 

performa saham perusahaan, harga saham perlembar, dan merasakan kondisi 

ekonomi. 

 

Gambar 2.4 Model Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Berinvestasi pada 

Investor di NSE 

Sumber: Jagongo dan Mutswenje (2014) 
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Tauni et al. (2016) menggarap penelitian mengenai pengaruh sumber 

informasi pada perilaku investasi dengan menganalisa kepribadian investor. 

Penelitian ini mengadopsi lima dasar kerangka kepribadian atau big five 

personality framework dan memeriksa hasil survei dari investor perorangan di 

Chinese futures market. Penelitian ini memiliki 333 koresponden yang berasal 

dari Dalian commodity exchange (DCE), Zhengzhou commodity exchange (CZCE) 

dan Shanghai future exchange (SFE).  

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa investor dari kepribadian 

yang berbeda-beda berkonsultasi dengan penasihat keuangan untuk 

mendiskusikan pilihan investasi mereka. Pada kasus ini, investor dengan sifat 

openness dan neurotic lebih sering melakukan investasi apabila adanya campur 

tangan dari penasihat keuagan. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga 

menyoroti pentingnya pengaruh sosial, karena investor individu berkonsultasi 

dengan teman-temannya untuk saran dalam mengevaluasi berbagai opsi investasi 

dan komunikasi dari mulut ke mulut (word-of-mouh) memiliki dampak yang 

berbeda pada intensitas perdagangan untuk berbagai jenis kepribadian investor 

(pada kasus ini investor dengan sifat extravesion dan agreeableness). Temuan 

yang terakhir adalah untuk investor dengan tipe kepribadian yang lebih memilih 

perolehan informasi dari sumber khusus; perusahaan seharusnya menyediakan 

informasi yang relevan terkait dengan produk keuangan atau finansial pada media 

komunikasi agar mudah diakses oleh investor yang potensial. 
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Gambar 2.5 Model Pengaruh Sumber Informasi pada Perilaku Investasi dengan 

Menganalisa Kepribadian Investor 

Sumber: Tauni et al. (2016) 

Tauni et al. (2018) menggarap penelitian untuk menginvestigasi peran 

nasihat keuangan atau financial advice pada keputusan investasi dengan 

menganalisa pengaruh dari kepribadian penasihat. Penelitian ini mengadopsi 

metode NEO Five Factor Inventory untuk mengukur kepribadian pada penasihat. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada 314 koresponden yang kesemuanya 

merupakan investor saham Penelitian ini menggunakan metode two-stage least 

square untuk memperkirakan kovariat endogen dengan menggunakan analisis 

variabel instrumental, penelitian ini juga menggunakan probit regression untuk 

mengevaluasi variabel moderasi terhadap pengaruh kepribadian penasihat pada 

asosiasi antara penggunaan penasihat keuangan dan perilaku investasi. 

Peneliti menemukan bahwa penasihat keuangan berpengaruh positif 

terhadap perilaku investasi. Peneliti juga menemukan bukti empiris bahwa nasihat 

keuangan cenderung meningkatkan frekuensi investasi apabila penasihat 
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keuangan memiliki sifat openness, conscientiousness and agreeableness. Disisi 

lain, perolehan informasi dari penasihat keuangan menyebabkan lebih sedikit 

penyesuaian pada portofolio investor ketika kepribadian penasihat cenderung 

extraverted and neurotic.  

 

Gambar 2.6 Model Peran Nasihat Keuangan atau Financial Advise pada 

Keputusan Investasi dengan Menganalisa Pengaruh dari Kepribadian Penasihat 

Sumber: Tauni et al. (2018) 

Charles dan Kasilingam (2015) menggarap sebuah penelitian yang 

mengidentifikasi berbagai perubahan emosional (emotional swings) yang sering 

dihadapi para investor dalam pembuatan keputusan investasi. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan 742 sampel yang berasal dari berbagai kota di 

Tamilnadu dan hasil yang ditemukan adalah para investor dapat digolongkan 

menjadi tiga bagian berdasarkan pengaruh emosi yang dialami yakni positif, 
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negatif dan netral. Dari penelitian ini, dapat ditemukan bahwa kurangnya 

pengetahuan, tidak berpengalaman atau kurang berpengalaman, dan keinginan 

impulsif seseorang dapat menyebabkan ketidakstabilan emosi.  

 

Gambar 2.7 Model Pengaruh Perubahan Emosional terhadap Keputusan Investasi 

Sumber: Charles dan Kasilingam (2015) 

Gumus dan Dayioglu (2015) menggarap penelitian mengenai faktor 

sosio-ekonomi dan demografi yang memiliki dampak pada preferensi 

pengambilan resiko pada investor perorangan. Penelitian ini tidak dilakukan 

dengan menyebarkan kuesioner kepada para koresponden, malainkan dengan 

menganalisa lebih dari 110.000 transaksi pertukuran sekuritas dari 100 investor 

dalam jangka waktu 3 tahun. Temuan dari penelitian ini adalah semua faktor 

sosial ekonomi selain status pernikahan berpengaruh terhadap keputusan investasi. 

  

Gambar 2.8 Model Dampak Faktor Sosio-ekonomi dan Demografi terhadap 

Keputusan Investasi 

Sumber: Gumus dan Dayioglu (2015) 
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Ang et al. (2016) menggarap penelitian mengenai dampak kepribadian 

dan karakteristik demografi terhadap toleransi resiko dan pengambilan keputusan 

investasi. Penelitian ini menggunakan 340 sampel koresponden yang berlokasi di 

Kampar, Perak, Ipoh - Malaysia dengan target usia antara 18-29 tahun. Dari 

penelitian ini, dapat ditemukan bahwa adanya hubungan negatif antara 

conscientiousness dengan toleransi resiko, sedangkan variabel lainnya memiliki 

hubungan positif terhadap toleransi resiko. Kemudian, hubungan antara toleransi 

resiko terhadap pengambilan keputusan investasi menunjukkan hasil yang positif.  

 

  

Gambar 2.9 Model Dampak Kepribadian dan Karakteristik Demografis terhadap 

Toleransi Resiko dan Pengambilan Keputusan Investasi 

Sumber: Ang et al. (2016) 

Kartini dan Nugraha (2015) menggarap penelitian mengenai pengaruh 

illusions of control, overconfidence dan emotion terhadap pengambilan keputusan 

investasi pada investor di Yogyakarta. Sampel pada penelitian ini merupakan 

investor dalam rentang usia 17 hingga 40 tahun dan merupakan investor dalam 
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bidang saham dengan total sampel keseluruhan berupa 86 sampel. Penelitian ini 

menggunakan purposive sampling method, convenience dan snow-ball sampling 

method.  

Untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan analisis deskriptif dan 

analisis regresi berganda. Dengan menggunakan analisis regresi berganda, peneliti 

menemukan bahwa illusions of control dan overconfidence memiliki signifikan 

positif terhadap keputusan investasi sedangkan emotion memiliki hubungan 

signifikan negatif terhadap keputusan investasi. 

  

Gambar 2.10 Model pengaruh illusions of control, overconfidence, dan emotion 

terhadap pengambilan keputusan investasi pada investor di Yogyakarta 

Sumber: Kartini dan Nugraha (2015) 

Farooq dan Sajid (2015) menggarap penelitian mengenai faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan investasi seperti heuristics, penghindaran 

resiko (risk aversion), penggunaan alat keuangan, dan tata kelola perusahaan. 

Sampel pada penelitian ini merupakan menejer pengelola dana keuangan dan 

perorangan yang berinvestasi pada bank komersial, perusahaan asuransi, dan 

bursa efek yang ada di Pakistan. Penelitian ini memiliki sampel dengan jumlah 
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keseluruhan sebanyak 100 sampel. Pengujian data pada penelitian ini 

menggunakan teknik analisis korelasi dan analisis regresi berganda. 

Hasil penemuan pada penelitian ini menyimpulkan bahwa heuristics, 

penggunaan alat keuangan dan tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan 

positif terhadap keputusan investasi sedangkan penghindaran resiko (risk aversion) 

berpengaruh negatif terhadap keputusan investasi. 

 

Gambar 2.11 Model faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi 

seperti heuristics, penghindaran resiko (risk aversion), penggunaan alat keuangan, 

dan tata kelola perusahaan 

Sumber: Farooq dan Sajid (2015) 

Rasheed et al. (2016) menggarap penelitian mengenai faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan investasi di Pakistan dengan dimoderasi 

oleh variabel locus of control. Penelitian ini menggunakan teknik convenience 

sampling untuk menyeleksi koresponden atau sampel yang ada dan sampel yang 

dapat digunakan ada sebanyak 227 sampel. Survei penelitian ini dilakukan di 
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kalangan investor yang beroperasi di kota-kota Islamabad, Lahore, dan Sargodha. 

Penelitian ini menggunakan teknik SEM untuk meneliti hubungan antar variabel.  

Hasil akhir peneletian ini menunjukkan bahwa representative bias dan 

availability bias memiliki hubungan signifikan positif terhadap pengambilan 

keputusan investasi. Sedangkan variabel moderasinya yaitu internal locus of 

control terbukti tidak memoderasi variabel independen lainnya terhadap variabel 

dependennya. 

  

Gambar 2.12 Model faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi 

di Pakistan dengan dimoderasi oleh variabel locus of control 

Sumber: Rasheed et al. (2016) 

Ahmad et al. (2017) menggarap penelitian mengenai pengaruh bias 

heuristics terhadap pengambilan keputusan investasi dan efisiensi pasar yang 

dirasakan (perceived market efficiency) pada bursa efek Pakistan. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini ada 143 koresponden yang kesemuanya 

merupakan investor yang berinvestasi pada bursa efek Pakistan. Teknik yang 

digunakan untuk mengumpulkan data kuesioner adalah teknik convenient dan 

purposive sampling method. Untuk menguji hubungan antarvariabel, peneliti 

menggunakan analisis korelasi dan analisi regresi.  

Hasil akhir dari penelitian ini menyatakan bahwa bias-bias heuristics 

(overconfidence, representativeness, availability, dan anchoring) berdampak 
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signifikan negatif terhadap pengambilan keputusan investasi oleh investor 

perorangan yang aktif di bursa efek Pakistan dan di efisiensi pasar.  

 

 

Gambar 2.13 Model pengaruh bias-bias heuristics terhadap pengambilan 

keputusan investasi dan efisiensi pasar 

Sumber: Ahmad et al. (2017) 

Trang dan Khuong (2016) menggarap penelitian mengenai dampak lima 

kepribadian besar (the big five personality traits) dan suasana hati (mood) pada 

performa investasi pada investor perorangan di Vietnam. Sampel pada penelitian 

ini merupakan investor yang telah melakukan investasi pada bursa efek Vietnam 

selama minimum 10 tahun lamanya. Sampel yang terkumpul pada penelitian ini 
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ada 255 sampel atau koresponden. Pengujian reabilitas dan validitas pada 

penelitian ini menggunakan perangkat SPSS, dan pengujian signifikansi variable 

moderasi digunakan metode bootstrapping yang direkomendasi oleh Preacher dan 

Hayes (2008). 

Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa conscientiousness, 

openness, dan extraversion berpengaruh langsung terhadap suasana hati yang 

positif sedangkan . neuroticism dan agreeableness berpengaruh langsung terhadap 

suasana hati negatif. Kemudian peneliti menemukan bahwa conscientiousness, 

openness, dan extraversion berpengaruh pada performa investasi melalui suasana 

hati yang baik.  

 

Gambar 2.14 Model pengaruh dampak lima kepribadian besar terhadap keputusan 

investasi dan di mediasi oleh suasana hati 

Sumber: Trang & Khuong (2016) 

Aydemir dan Aren (2017) menggarap penelitian yang membahas 

mengenai pengaruh faktor individual terhadap perilaku pengambilan keputusan 
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penelitian ini memiliki total keseluruhan sebanyak 496 sampel. Peneliti 

menggunakan metode SEM (structural equation modeling) dan MSE (multigroup 

structural equation) untuk menganalisis hubungan langsung dan tidak langsung. 

Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa adanya pengaruh positif dari 

emotional intelligence dan locus of control pada perilaku keputusan investasi. 

Sedangkan penghindaran resiko (risk aversion) berpengaruh negatif terhadap 

perilaku keputusan investasi. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa walau 

literasi keuangan tidak berdampak langsung terhadap perilaku keputusan investasi, 

namun literasi keuangan memiliki peran penting sebagai variabel moderat.  

 

Gambar 2.15 Model penelitian hubungan antara emotional intelligence, locus of 

control, risk aversion dan literasi keuangan terhadap perilaku keputusan investasi 

Sumber: Aydemir dan Aren (2017) 

Pak dan Mahmood (2015) menggarap sebuah penelitian yang meneliti 

hubungan antara personality traits atau ciri-ciri kepribadian, sikap pengambilan 

resiko atau risk-taking attitude, dan perilaku pengambilan keputusan diantara 

investor swasta yang berpotensi pada negara transisi pasca-Soviet seperti 

Kazakhstan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk 

mengukur variabel independen para respondennya. Pak dan Mahmood (2015) 
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menerapkan model regresi berganda atau model reegresi bertingkat pada 

penelitian ini, dan dibantu oleh perangkat lunak SPSS dan Eviews dalam 

menganalisa data yang telah diperoleh. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ciri-ciri kepribadian 

memiliki sedikit pengaruh terhadap perilaku toleransi resiko atau risk-tolerance 

behavior yang kemudian berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi 

seperti saham, sekuritas, dan obligasi.  

 

Gambar 2.16 Model peelitian pengaruh ciri-ciri kepribadian dan perilaku 

pengambilan resiko terhadap keputusan investasi 

Sumber: Pak dan Mahmood (2015) 

Zabri dan Mohammed (2018) menggarap sebuah penelitian yang 

menginvestigasi maksud atau tujuan dari pemilik rumah untuk berpartisipasi 

dalam program model pembiayaan rumah CWFCMM (Cash Waqf-Financial 

Coorperative-Musharakah Mutanaqisah) di negara Malaysia. Penelitian ini 

menggunakan metode judgmental sampling dalam pencarian korespoden atau 

sampel. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan metode SEM, 

penelitian ini juga menggunakan perangkat lunak SPSS dan Amos dalam menguji 

data yang telah diperoleh. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zabri dan Mohammed (2018) 

menemukan bahwa hanya variabel subjective norms atau norma-norma subjektif 
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yang terbukti signifikan dalam menganalisa maksud atau tujuan para pemilik 

rumah untuk berpartisipasi dalam model CWFCMM. 

 

Gambar 2.17 Model penelitian pengaruh psikologis terhadap keputusan 

berinvestasi menggunakan model CWFCMM 

Sumber: Zabri dan Mohammed (2018) 

Nandan dan Saurabh (2016) menggarap sebuah penelitian mengenai 

pengaruh lima ciri kepribadian terhadap keputusan investasi yang di mediasi oleh 

perilaku resiko keuangan pada generasi Y atau generasi milenial. Penelitian ini 

menggunakan sampel dari 313 murid generasi milenial atau generasi Y pada 

insitut teknologi Allahabad, India. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

neuroticism, extraversion, dan openness to experience memiliki hubungan 

mediasi yang sempurna dengan keputusan investasi jangka pendek yang 

dimediasikan oleh perilaku resiko keuangan. Agreeableness memiliki hubungan 

mediasi parsial dengan keputusan investasi jangka pendek sedangkan 

conscientiousness tidak ditemukan adanya pengaruh signifikan terhadap 

keputusan investasi jangka pendek.  
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Gambar 2.18 Model penelitian pengaruh lima ciri kepribadian dan keputusan 

investasi yang dimediasi oleh perilaku resiko keuangan pada generasi Y 

Sumber: Nandan dan Saurabh (2016) 

Riaz dan Iqbal (2015) menggarap sebuah penelitian mengenai pengaruh 

variabel perilaku keuangan (seperti overconfidence, illusion of control, self-

control dan optimism bias) terhadap pengambilan keputusan investasi para 

investor di bursa efek Karachi, Pakistan. Data dari penelitian ini diperoleh dari 

pembagian kuesioner. Dari keseluruhan 100 kuesioner yang dibagikan, hanya 50 

kuesioner yang kembali dan dapat digunakan sebagai sampel data pada penelitian 

ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat variabel ini berpengaruh 

signifikan positive terhadap pengambilan keputusan para investor. Hal ini 

menunjukkan bahwa investor di Pakistan bias dalam mengambil keputusan 

investasi.  

 

Gambar 2.19 Model penellitian pengaruh overconfidence, self-control, illusion of 

control, dan optimism bias terhadap pengambilan keputusan investasi investor 

Sumber: Riaz dan Iqbal (2015) 
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Alquraan, Alqisie, dan Shofa (2016) menggarap sebuah penelitian 

mengenai pengaruh faktor perilaku keuangan terhadap pengambilan keputusan 

investor perorangan pada pasar saham Arab Saudi. Untuk melakukan penelitian 

ini, sekitar 140 kuesioner telah disebarkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa faktor perilaku keuangan seperti loss averse, overconfidence dan risk 

perception memiliki efek yang signifikan terhadap pengambilan keputusan 

investasi, sedangkan herding/herd tidak memiliki efek yang signifikan. Variabel 

demografis investor seperti usia, jenis kelamin, pendapatan dan pengalaman 

dalam berinvestasi ditemukan tidak membuat perbedaan yang signifikan terhadap 

pengambilan keputusan, namun variabel demografis seperti tingkat 

edukasi/pendidikan memberikan perbedaan yang signifikan terhadap pengambilan 

keputusan.  

 

Gambar 2.20 Model pengaruh faktor keuangan terhadap pengambilan keputusan 

investasi pada pasar saham Arab Saudi 

Sumber: Alquraan et al., (2016) 

Sinha dan Trehan (2017) menggarap sebuah peneilitian mengenai 

keberadaan bias kepercayaan diri yang berlebih pada investor dan pengaruhnya 

terhadap pengambilan keputusan investasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa 
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investor dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak jumlahnya dibandingkan 

dengan investor dengan jenis kelamin perempuan. Hal ini dibuktikan dengan dari 

100 kuesioner yang dibagikan, 84 diantaranya merupakan investor dengan jenis 

kelamin laki-laki dan sisanya 16 merupakan investor dengan jenis kelamin 

perempuan. Pada penelitian ini terbukti bahwa bias kepercayaan diri berlebih pada 

investor dalam mengambil suatu keputusan investas memang benar adanya. 

Penelitian ini membuktikan bahwa investor cenderung percaya diri dalam 

mengambil keputusan investasi dengan didukung oleh faktor-faktor seperti 

pengetahuan yang mereka miliki, kemampuan dalam memilih investasi, 

kemampuan dalam menahan saham, dan lain sebagainya. 

 

Gambar 2.21 Model penelitian atas pembuktian adanya bias kepercayaan diri 

yang berlebih (overconfidence) pada investor dalam mengambil suatu keputusan 

investasi 

Sumber: Sinha dan Trehan (2017) 

Kubilay dan Bayrakdaroglu (2016) menggarap sebuah penelitian 

mengenai bias perilaku keuangan pada pengambilan keputusan investasi, toleransi 

resiko keuangan dan kepribadian keuangan. Sampel dari penelitian ini diperoleh 

dari investor yang tinggal atau berdomisili di Istanbul dan berinvestasi pada pasar 

uang atau investasi keuangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

kesemua variabel yang telah diuji memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pengambilan keputusan investasi. 
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Gambar 2.22 Model penelitian bias perilaku keuangan pada pengambilan 

keputusan investasi, toleransi resiko keuangan dan kepribadian keuangan 

Sumber: Kubilay dan Bayrakdaroglu (2016) 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

Avram et al. (2009) mendefinisikan investasi universal sebagai 

pengeluaran yang dibuat sekarang untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. 

Pengeluaran investasi untuk menghasilkan keuntungan dapat dilakukan dengan 

dua cara yakni investasi tetap seperti bangunan, mesin atau pabrik dan investasi 

moneter seperti saham, obligasi, deposito dan lain sebagainya, (Virlics, 2013). 

Sinha dan Trehan (2017) mendefinisikan pengambilan keputusan 

investasi sebagai suatu proses kompleks yang membutuhkan lebih dari sekedar 
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berhasil. Suatu keputusan investasi yang baik dapat diperoleh apabila pelaku 

investasi mengenal dengan baik mengenai peluang yang ada dan tidak melakukan 

keputusan secara tergesa-gesa. Pengambilan keputusan investasi yang salah dapat 

berakibat fatal bagi pelaku investasi, salah satunya yaitu dapat mengakibatkan 

kebangkrutan, (Virlics, 2013). 

Tidak seperti pendekatan keuangan konvensional yang menyatakan 

bahwa semua investor atau pelaku investasi selalu bertindak rasional sebelum 

melakukan suatu keputusan investasi, sebaliknya keputusan yang diambil oleh 

pelaku investasi selalu dipengaruhi oleh emosi sehingga menyebabkan pelaku 

investasi menjadi tidak rasional. Emosi yang memengaruhi pelaku investasi untuk 

bertindak tidak rasional disebut juga dengan perilaku keuangan. Perilaku 

keuangan menganalisa dan menjelaskan bagaimana pengambilan keputusan yang 

dipengaruhi oleh emosi dan pola perilaku pelaku investasi, (Sinha & Trehan, 

2017). 

2.3 Hubungan antar variabel 

2.3.1 Hubungan antara Overconfidence dengan Keputusan Investasi 

Overconfidence atau kepercayaan diri yang berlebih adalah suatu 

kepercayaan atau suatu keyakinan yang tidak masuk akal dari seorang individu 

dalam pikiran, intuisi dan keputusannya. Hal ini didasari dengan fakta bahwa 

individu merasa mereka lebih pintar daripada yang seharusnya atau mereka 

merasa bahwa mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik daripada orang lain 

(Kubilay & Bayrakdaroglu, 2016). 
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Ahmad et al. (2017) menafsirkan overconfidence sebagai salah satu 

heuristics bias yang dapat didefinisikan sebagai keyakinan yang tidak beralasan 

dalam intuisi, penilaian dan kemampuan kognitif seseorang pada saat seseorang 

terlalu menilai tinggi (overestimate) kemampuan dan keterampilan dirinya.  

Kumar dan Goyal (2015) menyatakan bahwa overconfidence ialah prasangka 

(bias) umum yang membuat orang terlalu percaya diri dengan pengetahuan dan 

ketarampilan yang mereka miliki. Overconfidence tidak selalu berarti tidak peduli 

(ignorant) ataupun tidak kompeten (incompetent), namun itu juga memiliki arti 

bahwa penilaian dan perkiraan mereka tentang suatu situasi dianggap lebih baik 

dari yang sebenarnya, (Trejos, Deemen, Rodríguez, & Gómez, 2018). 

Kartini dan Nugraha (2015), Ahmad et al. (2017), D’Acunto (2015), dan 

Barber dan Odean (2011) menyatakan bahwa overconfidence memiliki pengaruh 

signifikan terhadap keputusan investasi. Dimana investor dengan overconfidence 

tinggi cenderung melakukan keputusan investasi yang lebih besar juga.  

2.3.2 Hubungan antara Extraversion dengan Keputusan Investasi 

Extraversion adalah salah satu dari lima ciri kepribadian besar (the big-

five personality traits). Karakteristik individu yang dikatakan 

“extraverted/extroverted” adalah individu yang lebih menyenangi dunia luar atau 

yang dikatakan dengan jiwa berpetualang, ramah, dan mudah bersosialisasi, 

(Isidore & Christie, 2017; Sadi, Asl, Rostami, Gholipour, & Gholipour, 2011; 

Zhang, Wang, Wang, & Liu, 2014). Sadi et al. (2011) menyatakan bahwa individu 

dengan kepribadian ini cenderung lebih mudah membuat keputusan investasi dan 
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cenderung lebih fokus pada investasi yang dapat dengan mudah mereka jalani 

maupun berhenti.  

Tauni et al. (2016) menyatakan bahwa investor yang extrovert cenderung 

berinvestasi lebih sering ketika mereka memperoleh informasi dari komunikasi 

dari mulut ke mulut (word-of-mouth) daripada ketika mereka memperoleh 

informasi dari penasihat keuangan. Tauni et al. (2017) menetapkan bahwa 

extraversion memperkuat hubungan antara frekuensi perolehan informasi 

(frequency of information acquisition), dan frekuensi perdagangan atau investasi 

(trading frequency). Tauni et al. (2018) dan Warr (2002) percaya bahwa terlalu 

banyak extraverted dapat merugikan performa penjualan (sales).  

2.3.3 Hubungan antara Agreeableness dengan Keputusan Investasi 

Agreeableness adalah bagian dari lima ciri kepribadian besar (the big-five 

personality traits). Individu dengan kepribadian ini cenderung menghormati 

sesama rekannya dan tulus dalam memperlakukan orang lain. Ciri karakteristik 

yang paling menonjol pada kepribadian ini adalah kesederhanaan, keterbukaan 

dan kepecayaan, (Isidore & Christie, 2017). Individu ini cenderung lebih fleksibel 

terhadap keinginan orang lain, (Sadi et al., 2011). 

Zhang et al. (2014) menyatakan bahwa individu dengan kepribadian ini 

cenderung terlalu banyak melakukan investasi pada situasi kenaikan harga secara 

sepihak, sehingga individu dengan kepribadian ini disarankan untuk menghindari 

resiko dan campur tangan investor lain serta mengurangi kapasitas berinvestasi. 

Dari penelitian Zhang et al. (2014) dapat diketahui bahwa tingkat investor yang 
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melakukan overtrading cenderung memiliki karakteristik atau sifat extraversion 

ataupun agreeableness yang tinggi dan bersignifikan terhadap kenaikan pasar.  

Byrne, Silasi-Mansat, dan Worthy (2015) menyatakan bahwa 

agreeableness berkorelasi negatif terhadap keputusan investasi pada saat individu 

tersebut sedang dalam tekanan. Ini membuktikan bahwa individu dengan 

kepribadian ini menghindari pengambilan resiko.  

2.3.4 Hubungan antara Conscientiousness dengan Keputusan Investasi 

Conscientiousness adalah bagian dari lima ciri kepribadian besar (the 

big-five personality traits). Conscientiousness mencerminkan kecenderungan 

individu untuk bertindak secara terorganisir, efektif, dapat diandalkan, dan 

disiplin diri. Orang dengan kepribadian conscientiousness yang kuat cenderung 

lebih realistik dan meninggalkan pekerjaannya secara teratur. Individu dengan 

kepribadian ini biasanya tidak akan membuat keputusan tanpa pengalaman dan 

informasi yang memadai, (Zhang et al., 2014). Karakteristik yang paling 

mencerminkan kepribadian ini adalah disiplin diri, kompeten, rapi, dan ketaatan, 

(Isidore & Christie, 2017). Orang-orang dengan kepribadian ini biasanya 

bertanggung jawab, dapat dipercaya, stabil, terstruktur dan dapat diandalkan, 

(Sadi et al., 2011). Orang dengan kepribadian ini juga selalu membagikan 

informasi yang relevan bagi orang lain disekitanya, (Ang et al., 2016).  

Tauni et al. (2016) menemukan bahwa conscientiousness positif 

memoderasi hubungan antara sumber informasi dan frekuensi berinvestasi. Tauni 

et al. (2017) menemukan bahwa conscientiousness positif memoderasi hubungan 

antara akuisisi informasi dan frekuensi berinvestasi. Akhtar et al. (2017) 
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menemukan bahwa conscientiousness tidak memoderasi hubungan antara 

pengaruh sosial dan keputusan investasi.  

2.3.5 Hubungan antara Neuroticism dengan Keputusan Investasi 

Neuroticism adalah bagian dari lima ciri kepribadian besar (the big-five 

personality traits). Orang dengan kepribadian neuroticism memiliki ciri utama 

seperti impulsif, depresi, kecemasan dan kemarahan, (Isidore & Christie, 2017). 

Biasanya disebut juga dengan egois dan hanya mementingkan dirinya sendiri serta 

senang mencari target-target yang unggul, (Sadi et al., 2011). Zhang et al. (2014) 

mengartikan neuroticism sebagai kepribadian yang mencerminkan kecenderungan 

individu untuk mengalami emosi negatif. Menurutnya, individu dengan 

kepribadian neuroticism cenderung secara irasional bereaksi berlebihan terhadap 

perasaan buruk dan karena itu mengalami efek psikologis seperti tekanan, 

permusuhan, kecemasan, kemarahan, ketegangan dan juga depresi.  

Individu dengan kepribadian neuroticism lebih fokus terhadap perasaan 

mereka pada saat membuat sebuah keputusan investasi, sehingga pada saat 

investasinya turun, individu ini akan mengalami permasalahan emosi yang 

ekstrim, (Zhang et al., 2014).  

Kubilay dan Bayrakdaroglu (2016) menemukan bahwa individu dengan 

kepribadian neuroticism bersignifikan positif terhadap bias psikologis dan hal itu 

berpengaruh terhadap toleransi resiko keuangan mereka. Wong dan Carducci 

(2013); Nicholson et al. (2005) menyatakan bahwa individu dengan kepribadian 

neuroticism yang rendah akan cenderung lebih mencari resiko yang lebih tinggi, 

hal ini menunjukkan bahwa neuroticism bersignifikan negatif terhadap keputusan 
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investasi sedangkan Ang et al. (2016) menyatakan bahwa individu dengan 

kepribadian neuroticism yang tinggi cenderung lebih mencari resiko yang lebih 

tinggi, hal ini menunjukkan bahwa neuroticism bersignifikan postif terhadap 

keputusan investasi. 

2.3.6 Hubungan antara Openness to Experience dengan Keputusan 

Investasi 

Openness to experience atau openness adalah bagian dari lima ciri 

kepribadian besar (the big-five personality traits). Individu dengan kepribadian ini 

cenderung dapat disesuaikan dan menyerah pada ide-ide baru dan nilai-nilai unik. 

Individu dengan kepribadian ini cenderung menerima kepercayaan etnik, politik, 

dan sosial yang baru, (Isidore & Christie, 2017). Mereka memilik preferensi untuk 

kesederhanaan atas ketidakjelasan, (Sadi et al., 2011). Individu dengan 

kepribadian ini mencerminkan seseorang yang banyak keingintahuan, imajinatif, 

tidak konvesional dan estetis, (Tauni et al., 2017). 

Tauni et al. (2017) dan Tauni et al. (2016) menemukan bahwa 

kepribadian openness tidak memoderasi hubungan antara informasi dan frekuensi 

berinvestasi. Tauni et al. (2016) juga menemukan bahwa apabila openness 

meningkat, hubungan antara nasihat yang didapatkan dari para ahli dan intensitas 

berinvestasi menguat. Tauni et al. (2016) kemudian menyimpulkan bahwa 

kepribadian openness positif memoderasi hubungan antara nasihat keuangan dan 

frekuensi berinvestasi. Sadi et al. (2011) menemukan bahwa adanya pengaruh 

langsung antara openness dan overconfidence. 
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2.3.7 Hubungan antara Risk Aversion dengan Keputusan Investasi 

Risk Aversion adalah keinginan individu dalam menghindari 

ketidakpastian, (Farooq & Sajid, 2015). Risk Aversion pada umumnya dikenal 

sebagai suatu perilaku dimana individu menghindari pengambilan resiko dalam 

hidupnya, (Aydemir & Aren, 2017).  

Tauni et al., (2018) menemukan bahwa investor yang memiliki 

kepribadian risk-averse atau menghindari resiko, cenderung lebih sedikit 

melakukan investasi. Farooq dan Sajid (2015) menemukan bahwa risk aversion 

memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap keputusan investasi. Aydemir 

dan Aren (2017) menemukan bahwa risk aversion memiliki pengaruh negatif 

terhadap keputusan investasi. Lambert, Bessière, dan N’Goala (2012) menemukan 

bahwa risk aversion tidak berpengaruh pada keputusan investasi. 

2.4 Model penelitian dan Perumusan Hipotesa 

Berdasarkan pembahasan 2.3 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat variabel dependen dan variabel independen serta variabel kontrol yang 

akan digunakan pada penelitian ini. Variabel dependen pada penelitian ini 

merupakan keputusan investasi. Sedangkan variabel independennya adalah 

kepercayaan diri berlebih (overconfidence), extraversion, agreeableness, 

conscientiousness, neuroticism, openness to experience, dan yang terakhir adalah 

penghindaran resiko (risk aversion). Variabel kontrol yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah faktor demografis yang terdiri dari usia, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pekerjaan, status pernikahan/perkawinan, 

pengalaman investor dalam berinvestasi serta sumber dana investor dalam 
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berinvestasi. Model penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

 

Gambar 2.23 Model penelitian pengaruh Overconfidence, Extraversion, 

Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism, Openness to Experience dan Risk 

Aversion terhadap Keputusan Investasi 

Sumber: data diolah (2018) 

Berdasarkan kerangka metode penelitian diatas, maka hipotesis untuk 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

H1: Overconfidence berdampak signifikan positif terhadap perilaku keuangan 

dalam keputusan investasi deposito. 

H2: Extraversion berdampak signifikan positif terhadap perilaku keuangan 

dalam keputusan investasi deposito. 

H3: Agreeableness berdampak signifikan positif terhadap perilaku keuangan 

dalam keputusan investasi deposito. 
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H4: Conscientiousness berdampak signifikan positif terhadap perilaku 

keuangan dalam keputusan investasi deposito. 

H5: Neuroticism berdampak signifikan positif terhadap perilaku keuangan 

dalam keputusan investasi deposito. 

H6: Openness to experience berdampak signifikan positif terhadap perilaku 

keuangan dalam keputusan investasi deposito. 

H7: Risk Aversion berdampak signifikan positif terhadap perilaku keuangan 

dalam keputusan investasi deposito. 
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