
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di dalam perkembangan ekonomi, investasi merupakan penanaman 

sejumlah dana yang memungkinan mendapatkan laba pada masa yang akan 

datang. Menurut Wibowo (2010) investasi dapat diartikan pula sebagai penanam 

modal secara langsung maupun tidak langsung dengan memperoleh keuntungan 

dari hasil penanaman modal. Martono dan D. Agus Marjito (2010) mendefinisikan 

investasi merupakan penanaman modal pada perusahaan yang berupa aktiva 

dengan harapan untuk memperoleh keuntungan pada masa depan. 

Pada umumnya investasi dapat di lakukan secara mudah dengan 

melakukan penempatan deposito di bank dan membeli rumah atau tanah. Selain 

itu investasi pada surat berharga sudah diketahui oleh masyarakat di kota-kota 

besar. Masyarakat mulai mengenal saham dan berbagai bentuk surat berharga 

lainnya. Keuntungan yang di dapatkan pada saat penanaman modal saham 

merupakan kompensasi yang di berikan terhadap waktu dan risiko yang 

dikorbankan untuk investasi. Seorang investor harus mengetahui peran investasi 

dalam perekonomian pada saat melakukan investasi. 

Pada tahun 2017,  IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) terdapat 

penurunan hingga di bawah 6.000. Pada penutupan perdagangan saham, 

IHSG turun 109,22 poin atau 1,8 persen ke posisi 5.952,13. Indeks saham LQ45 

melemah 2,65 persen, dan catatkan penurunan terbesar yang di dapatkan 

berdasarkan berita dari liputan6.com, yang di mana para investor percaya diri 

terhadap investasi dimana sebagian bertahan dan percaya bahwa akan naik 

kembali untuk mendapatkan keuntungan dividen dan di mana sebagian akan 
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merasa panik dan menjual saham semuanya. Selain itu terdapat tahun 2018 ke 

depan terdapat beberapa strategi investasi saham secara bertahap sehingga IHSG 

akan terdapat kenaikan tembus di atas 6.100 berdasarkan berita yang di dapatkan 

tribunnews.com.  

Berdasarkan berita batamtoday.com Batam sampai tahun 2017 pada 

semester I sudah mencapai pertumbuhan 50 persen, tepatnya di angka 47 persen 

pertumbuhan investor. Itu dapat di lihat dari tahun 2012 sampai 2017 

pertumbuhannya sudah hampir 200 persen investor yang aktif ada di Batam. 

Saham mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Dengan begitu, 

dapat dikatakan bahwa investor merespon dan makin terverifikasi. Oleh karena itu 

investor kota batam mengalami peningkatan dalam investasi saham.  Pengambilan 

keputusan investor adalah proses yang rumit atau  complex dimana mencakup 

beberapa faktor analisis dan berbagai langkah. Selain itu juga mempertimbangkan 

resiko dalam melakukan investasi pada saham. Keputusan investor berasal dari 

model keuangan yang kompleks. Akan tetapi keputusan investor tidak hanya 

dengan mengandalkan sumber daya pribadi dan model kompleks,dan yang tidak 

memperhatikan faktor situasional.   
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Gambar 1.1 menunjukkan kenaikan IHSG dari 2001-2017 

Pengambilan keputusan investor adalah proses yang rumit atau  complex 

dimana mencakup beberapa faktor analisis dan berbagai langkah. Selain itu juga 

mempertimbangkan resiko dalam melakukan investasi pada saham. Keputusan 

investor berasal dari model keuangan yang kompleks. Akan tetapi keputusan 

investor tidak hanya dengan mengandalkan sumber daya pribadi dan model 

kompleks,dan yang tidak memperhatikan faktor situasional. 

Faktor situasional diperluas tidak hanya ke arah masalah yang dihadapi 

oleh pengambil keputusan, tapi juga terhadap lingkungan. Sehingga untuk 

membuat Keputusan yang tepat, seorang investor perlu menganalisis variabel 

masalah dengan menengahi mereka menerapkan psikologi kognitif. Keputusan 

investasi pada umumnya berarti penentuan yang dilakukan oleh investor sebagai 

patokan untuk mengetahui seberapa besar pengorbanan yang harus dikeluarkan 

untuk memperoleh keuntungan. Investor harus selalu waspada dan melakukan 

pembaruan informasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Behavioral  finance adalah bidang yang muncul yang dapat membantu 

investor untuk memilih alat investasi yang lebih baik dan untuk menghindari 
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kesalahan berulang di masa depan. Behavioral finance berkonsentrasi pada 

perilaku irasional investor yang memiliki pengaruh terhadap investasi,keputusan 

dan, harga pasar. Kim dan Nofsinger (2008) menggambarkan bagaimana investor 

berperilaku dan bagaimana caranya perilaku mempengaruhi pasar keuangan. Pada 

tingkat persepsi yang berbeda terhadap risiko, investor individu berpikir secara 

berbeda tentang investasi mereka dan membuat keputusan berbeda. Investor 

mengambil risiko sesuai dengan interpretasi dan persepsi mereka yang akhirnya 

mempengaruhi perilaku mereka terhadap keputusan investasi berisiko. Behavioral 

finance menjelaskan efek psikologi investor terhadap keputusan membuat 

investasi mereka.  

Penulis akan melakukan penelitian pada faktor-faktor perilaku yang terdiri 

dari overconfidence, excessive optimism, psychology of risk, herding behavior, 

excessive pessimistic tentang keputusan investasi investor saham di kota Batam. 

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis akan  melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh overcofidence, excessive optimism, psychology of risk, herding 

behaviour, excessive pessimistic terhadap keputusan investasi investor saham 

di kota Batam”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berlatar belakang denganyang telah di kemukakan di atas  maka, penulis 

telah mengidentifikasikan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah faktor overconfidence berpengaruh terhadap keputusan investasi 

saham di kalangan investor saham di kota Batam?  
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2. Apakah faktor excessive optimism berpengaruh terhadap keputusan 

investasi saham di kalangan investor saham di kota Batam?  

3. Apakah faktor psychology of risk berpengaruh terhadap keputusan 

investasi saham di kalangan investor saham di kota Batam?  

4. Apakah faktor herding behavior berpengaruh terhadap keputusan investasi 

saham di kalangan investor saham di kota Batam?  

5. Apakah faktor excessive pessimistic berpengaruh terhadap keputusan 

investasi saham di kalangan investor saham di kota Batam? 

 

1.3 Tujuan 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah overconfidence berpengaruh terhadap 

keputusan investasi saham di kalangan investor saham di kota Batam.  

2. Untuk mengetahui apakah excessive optimism berpengaruh terhadap 

keputusan investasi saham di kalangan investor saham di kota Batam. 

3. Untuk mengetahui apakah psychology of risk berpengaruh terhadap 

keputusan investasi saham di kalangan investor saham di kota Batam. 

4. Untuk mengetahui apakah herding behavior berpengaruh terhadap 

keputusan investasi saham di kalangan investor saham di kota Batam. 

5. Untuk mengetahui apakah excessive pessimistic berpengaruh terhadap 

keputusan investasi saham di kalangan investor saham di kota Batam. 
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1.4 Manfaat  

Penelitian ini tentunya tidak hanya bermanfaat untuk penulis, akan tetapi 

juga perusahaan dan peneliti selanjutnya. Manfaatnya adalah sebagai berikut: 

1. Penulis 

Untuk menambah dan mengembangkan wawasan khususnya mengenai  

pengaruh faktor perilaku dalam pengambilan keputusan investasi.  

2. Perusahaan 

Untuk dapat menjadi rekomendasi penulisan bagi pihak manajemen dan 

sebagai saran untuk perbandingan bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam pengaruh faktor perilaku dalam pengambilan keputusan investasi 

bersangkutan. 

3. Peneliti 

Sebagai tambahan wawasan dan pengalaman untuk penelitian yang akan 

dilakukan berikutnya. 

 

1.5 Sistematika Penelitian Penulisan 

Sistematikanya adalah sebagai berikut :  

BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, tujuan dan manfaat, dan metodologi 

penelitian. 

BAB II :  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini akan membahas hasil dari penelitian sebelumnya yang 

berisi tentang variabel independen, dependen beserta hipotesis.  

  

Lisa, Analisis Pengaruh Overconfidence, Excessive Optimism, Psychology Of Risk, Herding Behavior, Excessive 
Pessimistic Terhadap Keputusan Investasi Investor di Kota Batam.  
UIB Repository ©2019



BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang rancangan penelitian, metode penelitian, 

identifikasi variabel, populasi, dan sampel penelitian. 

BAB IV :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang hasil data yang telah didapatkan dari 

hasil penelitian dan pembahasan mengenai masalah yang di uji 

serta membandingkan dengan penelitian terdahulu. Dengan adanya 

analisis ini di harapkan adanya penjelasan dari uji hasil uji 

hipotesis. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini akan berisi simpulan berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan. Menjelaskan keterbatasan yang di miliki penelitian ini, 

serta memberikan rekomendasi atau sugesti yang dapat digunakan 

sebagai referensi pengembangan penelitian untuk penulis 

berikutnya. 
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