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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Investasi ialah kegiatan menempatkan sejumlah dana dalam kurun waktu 

tertentu dengan harapan akan mendapat penghasilan atau kenaikan nilai investasi. 

Menurut Dakhsayani (2014), investasi adalah komitmen dana saat ini terhadap 

instrumen keuangan atau non-keuangan untuk memperoleh keuntungan yang 

menguntungkan pada masa akan datang. Investasi selalu dilakukan dengan tujuan 

tertentu, seorang investor yang memiliki ataupun tidak memiliki pengetahuan 

investasi selalu waspada secara tidak sadar dan mengetahui dengan jelas tujuan 

dari investasinya. Oleh sebab itu, keputusan investasi selalu mencakup 

pengorbanan manfaat langsung untuk keuntungan masa depan yang lebih baik. 

Pasar modal adalah suatu organisasi yang menjalankan dana masyarakat 

dengan menfasilitasi wadah atau tempat untuk mempertemukan para penjual dan 

pembeli dana jangka waktu panjang yang disebut juga sebagai Efek. Salah satu 

ahli Widoatmodjo (2012) mengatakan, “Pasar modal bisa disebut sebagai pasar 

abstrak, yang memperjualbelikan dana-dana yang berjangka waktu lama, yang 

mana dana tersebut terikat dalam investasi dengan jangka waktu lebih dari 

setahun.” Pasar saham dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pasar 

primer dan pasar sekunder. Di pasar primer, saham atau obligasi dipasarkan 

emiten kepada investor melalui penawaran umum. Di sisi lain, di pasar sekunder, 

likuiditas terhadap sekuritas yang diberikan di pasar primer disediakan, sehingga 

surat berharga yang ada dapat diperjualbelikan dan ditempatkan di antara investor 

melalui bursa efek. 
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Pasar keuangan Indonesia telah mengalami perbaikan yang mengejutkan 

dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1990-an akhir. Perekonomian yang 

semakin kokoh dan kebijakan fiskal telah sukses mendukung pertumbuhan 

ekonomi dari pertengahan 2000-an (walaupun kelambatan perekonomian global 

dan murahnya harga komoditas telah menyebabkan keterlambatan pada kondisi 

ekonomi Indonesia tahun 2011-2015. Sementara itu, Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) yang terdiri atas perusahaan-perusahaan terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) diukur sebagai parameter utama atas kinerja pasar keuangan 

Indonesia yang telah berkembang secara signifikan sejak tahun 1999 sampai 

sekarang (https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/item6). 

Minimnya pengetahuan membuat masyarakat awam ragu untuk 

berinvestasi di instrumen saham. Padahal jika dilakukan dengan benar, investasi 

di saham dapat memberikan keuntungan yang begitu besar. Direktur 

Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan, keuntungan investasi 

di pasar modal bisa diukur dari perputaran Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

yang merupakan prorata dari keseluruhan harga saham yang terdapat pada pasar 

modal Indonesia. Beliau mencatat dalam 10 tahun terakhir kenaikan IHSG sudah 

mencapai 200% yang merupakan angka tertinggi di seluruh dunia. Dilihat dari 

sekitar tahun 1992, IHSG masih berada di level 500, namun saat ini sudah berada 

di posisi di atas 6.000an. Padahal, seperti yang kita ketahui bahwa pasar modal 

Indonesia sudah mengalami benturan krisis perekonomian berkali-kali yakni pada 

tahun 1998 dan 2008 (https://finance.detik.com/bursa-dan-valas). 
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Gambar 1.1 

Sumber : http://ihsg-idx.com/ 

Gambar 1.2 

Sumber : http://ihsg-idx.com/ 

Gambar 1.3 

Sumber : http://ihsg-idx.com/ 
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Pada tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat investasi saham 

semakin diminati masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, karena jumlahnya yang 

mencapai 14.545 investor, meningkat hingga 58,86% dibanding tahun 2017. 

Sebanyak 74,28% di antara keseluruhan investor tersebut berada di kota Batam. 

Saat ini sudah tercatat tiga emiten BEI di kota Batam yakni PT Citra Tubindo Tbk 

yang bergerak di industri minyak dan gas, PT Sat Nusapersada Tbk yang bergerak 

sebagai produsen elektronik, dan PT Mandarine Hotel Regency Tbk yang 

beroperasi sebagai operator hotel yang berbasis di Indonesia.   

Berdasarkan jabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa investasi saham 

memegang peranan yang cukup penting bagi perekonomian suatu negara sehingga 

penulis terdorong untuk membuat penelitian mengenai faktor-faktor yang 

memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi saham dengan judul “Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi  Keputusan Investasi Saham di Kota Batam.” 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Permasalahan utama penelitian yaitu menentukan acuan dalam membuat 

keputusan investasi bagi para investor dengan menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan investasi tersebut. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, 

maka diambil rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 

a) Apakah Accounting Information mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan investasi saham di kota Batam? 

b) Apakah Neutral Information mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan investasi saham di kota Batam? 

c) Apakah Firm Image mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan investasi saham di kota Batam? 
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d) Apakah Broker Recommendation mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan investasi saham di kota Batam? 

e) Apakah Loss Aversion mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan investasi saham di kota Batam?   

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian keputusan investasi ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengenal 

faktor-faktor yang berperan besar dalam mempengaruhi keputusan investor dalam 

membuat keputusan investasi. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah 

sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui pengaruh Accounting Information terhadap keputusan 

investasi saham di kota Batam. 

b) Untuk mengetahui pengaruh Neutral Information terhadap keputusan 

investasi saham di kota Batam. 

c) Untuk mengetahui pengaruh Firm Image terhadap keputusan investasi 

saham di kota Batam. 

d) Untuk mengetahui pengaruh Broker Recommendation terhadap keputusan 

investasi saham di kota Batam. 

e) Untuk mengetahui pengaruh Loss Aversion terhadap keputusan investasi 

saham di kota Batam. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian tentang analisa faktor-faktor yang memiliki 

pengaruh terhadap keputusan investasi, diharapkan supaya hasil penelitian bisa 
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memberikan manfaat bagi para pihak yang memerlukan. Manfaat penelitian yang 

ingin dicapai yaitu: 

a) Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian adalah dapat menjelaskan kepada perusahaan terkait 

dengan lima variabel yang akan mempengaruhi seorang investor dalam 

investasi pada saham perusahaan. Misalnya, citra perusahaan yang 

berperan penting terhadap keputusan investasi. 

b) Bagi Investor 

Hasil dari penelitian bisa dijadikan acuan untuk investor mengenai 

pertimbangan mereka dalam melakukan analisa sebelum memutuskan 

untuk berinvestasi di suatu perusahaan. 

c) Bagi Kreditor 

Hasil penelitian ini dapat memberi data kepada kreditor tentang 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Informasi 

tersebut dapat menjadi acuan bagi kreditor dalam membuat keputusan 

untuk melakukan pinjaman kredit. 

d) Bagi Akademisi 

Hasil penelitian mampu meningkatkan wawasan serta pengetahuan 

akademisi tentang faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap 

keputusan investor dalam investasi saham. Penelitian ini juga diharapkan 

agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi para akademisi untuk penelitian 

yang akan datang. 
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1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan penelitian akan menjelaskan lebih lanjut 

mengenai bagian dari skripsi. Skripsi ini disusun dan terbagi atas 5 bab, yang 

mana setiap bab saling berhubungan dengan rincian seperti berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

  Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang penelitian, 

permasalahan penelitian, tujuan, dan manfaat dari penelitian serta 

sistematika pembahasan dari penyusunan skripsi. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 Pada bab kedua ini diuraikan secara sistematis tentang                              

penelitian-penelitian relevan sebelumnya untuk dijadikan sebagai dasar 

dalam menganalisa dan membahas penelitian ini. Hal ini juga digunakan 

untuk mengembangkan model penelitian dan rumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini memberi penjelasan tentang rancangan dan objek penelitian, 

pengertian tiap variabel yang diuji, teknik pengumpulan data, dan metode 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab keempat berisi hasil uji data yang dikumpulkan serta 

menjelaskan hasil dari pengujian hipotesis  tersebut. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

dari penelitian ini serta rekomendasi yang dapat diberikan untuk 

penelitian selanjutnya. 
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