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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Investasi sudah menjadi suatu hal yang sering dicari orang untuk 

memperoleh keuntungan. Menurut Azis, Mintarti dan Nadir (2015) investasi 

adalah kegiatan penempatan dana dalam satu atau lebih periode tahun dengan 

keinginan akan mendapatkan penghasilan dari investasi tersebut. Pelaku investor 

diketahui sebagai investor dan investor inilah yang akan menanamkan modalnya 

seperti memberikan upah buruh, jaminan keamanan yang baik, dan lain 

sebagainya. Investasi juga sering disebut dengan istilah penamaman modal atau 

pembentukan modal.  

Sebagian besar penduduk Indonesia belum menyadari akan perlunya 

melakukan investasi dan pentingnya investasi, karena mereka khawatir hasil yang 

diperoleh tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kebanyakan dari mereka lebih 

memilih menyimpan uang di dalam bank ataupun deposito di bank, menurut 

mereka itu lebih pasti dan aman. Padahal, dengan berinvestasi dapat memperoleh 

hasil yang sangat memuaskan, salah satunya adalah investasi saham 

(www.detik.com, 2018). Investasi saham juga bisa dikatakan lebih liquid dan 

memberikan keuntungan yang lebih cepat, karena jika pergerakan indeks harga 

saham gabungan (IHSG) sedang tinggi maka keuntungan dapat diperoleh 

langsung dengan menjual sahamnya. (www.cnnindonesia.com, 2019). 

Pada tahun 2018 tingkat investasi saham di Indonesia dinilai masih cukup 

rendah, yaitu hanya sebesar 0,4% dari penduduk Indonesia saja yang berinvestasi. 

Sementara itu, ada beberapa negara tetangga yang sudah lebih memilih investasi 
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seperti Malaysia yang memiliki 57% penduduk yang sudah berinvestasi, Thailand 

6%, China 9% dan India sebesar 4%. Investasi masyarakat dapat mendorong 

kemajuan suatu negara, seperti investasi saham yang dapat menghasilkan untung 

sebesar 195,2% dalam kurun waktu 10 tahun. (www.wartakota.tribunnews.com, 

2018). Investasi saham juga dapat membantu perusahaan untuk tetap eksis atau 

bahkan berkembang. Jumlah investor di Kepri ini masih rendah hanya 9.800 orang 

dari total jumlah penduduk sebanyak 2 juta jiwa lebih dimana 51% investor 

berminat bermain saham, 40% investasi di reksadana, dan 7% di surat negara. 

(www.batam.tribunnews.com,2018). Angka tesebut masih tergolong rendah 

khususnya di Batam yang warganya mencapai 1,3 juta jiwa tetapi hanya 0,60% di 

pasar modal atau setara dengan 7.800 investor. (www.batamnews.co.id, 2018). 

 Selain itu, penelitian yang sebelumnya dilakukan Raut, Das dan Kumar 

(2018) dalam membahas tentang pengaruh attitude, subjective norms, perceived 

behavioural control dan past behavioural biases terhadap niat investasi saham 

pada investor individu di India mendapatkan hasil bahwa penelitiannya dimulai 

dari variabel attitude, subjective norms, perceived behavioural control dan past 

behavioural biases memiliki pengaruh signifikan positif terhadap niat investasi 

saham.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai macam sumber, peneliti 

menjadi tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kemauan investasi pada 

masyarakat Kota Batam dengan judul penelitian “Pengaruh Attitude, Subjective 

Norms, Perceived Behavioural Control dan Past Behavioural Biases terhadap 

Niat Investasi Saham pada Masyrakat Kota Batam”. 
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1.2  Permasalahan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah attitude berpengaruh terhadap niat investasi saham pada 

masyarakat kota Batam? 

2. Apakah subjective norms berpengaruh terhadap niat investasi saham pada 

masyarakat kota Batam? 

3. Apakah perceived behavioural control berpengaruh terhadap niat investasi 

saham pada masyarakat kota Batam? 

4. Apakah past behavioural biases berpengaruh terhadap niat investasi saham 

pada masyarakat kota Batam? 

 

1.3  Tujuan Penelitian   

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan penulis diatas, adapun tujuan dari 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh attitude terhadap niat investasi saham pada 

masyarakat kota Batam. 

2. Untuk mengetahui pengaruh subjective norms terhadap niat investasi 

saham pada masyarakat kota Batam. 

3. Untuk mengetahui pengaruh perceived behavioural control terhadap niat 

investasi saham pada masyarakat kota Batam. 

4. Untuk mengetahui pengaruh past behavioural biases terhadap niat 

investasi saham pada masyarakat kota Batam. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:  

1. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

informasi bagi masyarakat yang berkeinginan untuk melakukan investasi.  

2. Bagi akademis, penelitian ini dapat digunakan untuk para akademis 

sebagai informasi tambahan dalam melakukan penelitian yang berkaitan 

dengan variabel niat investasi saham, attitudes, subjective norms, 

perceived behavioural control dan past behavioural biases. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Untuk sistematika penulisan, penulis ingin memudahkan pembaca dengan 

cara menjabarkan sistematika penulisannya, sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini penulis akan jelaskan secara singkat tentang latar belakang 

pada penelitian, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II :  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS  

Bab ini penulis akan membahas tentang model penelitian terdahulu 

dari para peneliti, definisi variabel dependen, hubungan antar 

variabel dan model penelitian selanjutnya. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab ini penulis membahas tentang metode penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, 

metode analisis data, dan pengujian hipotesis. 
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BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian serta pembahasan 

analisis data.  

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

  Bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari pembahasan 

dan kerterbatasan serta saran yang akan diberikan kepada peneliti 

selanjutnya. 
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