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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Investasi merupakan sebuah aktivitas penanaman dana yang dilakukan 

dalam jangka tertentu agar bisa memperoleh profit di masa yang akan datang. 

Investasi bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari naiknya harga saham yang 

sudah dibeli atau dikenal dengan istilah capital gain. Apabila investasi semakin 

tinggi, maka semakin tinggi tingkat risiko suatu investasi, demikian sebaliknya.  

Pasar modal adalah organisasi yang mengelola dana publik dan memberikan 

kemudahan untuk menyatukan penjual dan pembeli dana jangka panjang yang 

disebut Efek. Menurut salah satu pakar Irham Fahmi (2015) mengatakan, "Pasar 

modal adalah tempat di mana berbagai pihak, terutama yang menjual saham dan 

obligasi dengan tujuan hasil penjualan akan digunakan sebagai dana tambahan 

untuk memperkuat modal perusahaan. Pasar saham adalah dibagi menjadi 2 jenis, 

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

dipasarkan oleh emiten kepada investor melalui penawaran umum. Di sisi lain, di 

pasar sekunder, likuiditas surat berharga yang disediakan di pasar primer 

disediakan, sehingga sekuritas yang ada dapat diperdagangkan dan ditempatkan di 

antara investor melalui bursa saham. 

Pada zaman globalisasi sekarang ini, pasar modal dan investasi merupakan 

sebuah topik pembahasan yang menarik. Investasi dan pasar modal saat ini tidak 

hanya menjadi bagian fundamental ekonomi dari negara maju, tapi juga negara 

berkembang. Sekarang ini Indonesia telah membentuk kemampuan baru pada 

bidang investasi dan pasar modal.  
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Investasi di pasar modal Indonesia saat ini memiliki peluang dan 

keuntungan sehingga dapat menjadi daya tarik investor asing ataupun lokal pada 

pasar modal Indonesia. Sehingga hal ini berkaitan dengan keputusan investasi 

yang diambil oleh investor. Hal utamanya yaitu terletak pada proses keputusan 

investasi yang diambil oleh investor. Maka dari itu, investor harus memikirkan 

dengan matang, akurat, dan tepat terhadap investasi yang akan diambil.  

Grafik 1 : Pertumbuhan Single Investor Identification 2012 – Juli 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.1 Grafik kenaikan jumlah investor di Indonesia Tahun 2012-2017 

Grafik tersebut menunjukan kenaikan jumlah investor (individu) yang 

memasuki pasar modal di Indonesia. Mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2017 

jumlah investor terus mengalami kenaikan. Dengan kenaikan jumlah investor 

tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas investasi pasar modal di Indonesia 

semakin tinggi.  

Adanya perkembangan dunia investasi yang cepat, kebutuhan akan investasi 

semakin bertambah pada masyarakat secara umum, mereka berasumsi bahwa 

ketika melakukan investasi akan mendapatkan tambahan pendapatan. Hal ini 

sangat penting terutama pada pemahaman akan produk investasi. Dengan 
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memiliki pengetahuan tersebut, diharapkan masyarakat terutama investor mampu 

membuat suatu keputusan investasi yang tepat sesuai dengan harapan yaitu 

mendapatkan keuntungan atau tambahan pendapatan. 

 Akan tetapi kebanyakan investor sekarang sangat percaya diri pada 

kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya dalam mengambil suatu keputusan 

investasi tanpa melihat faktor-faktor yang lain. Investor umumnya melihat kedua 

faktor tersebut dalam mengambil keputusan investasi, selain itu ada banyak faktor 

lain yang tidak diketahui oleh investor yang bisa dijadikan pertimbangan sebelum 

melakukan investasi.  

Maka dari itu, perlu adanya wawasan mengenai investasi sebagai bahan 

persiapan untuk mengatur dan membuat suatu perencanaan di masa depan ataupun 

sekarang. Kemudian juga perlu adanya wawasan tentang investasi yang diberikan 

dari kecil supaya dapat mengasah kemampuan yang dimiliki agar dapat digunakan 

untuk dimasa depan.  

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian 

yang berjudul “ Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

investasi saham di kota Batam “.  

1.2 Permasalahan Penelitian 

Dilihat dari latar belakang penelitian, penulis akan melakukan identifikasi 

pada masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Overconfidence memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 

investasi saham di Kota Batam ? 

2. Apakah Representativeness Bias memiliki pengaruh signifikan terhadap 

keputusan investasi saham di Kota Batam ?  
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3. Apakah Loss Aversion memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 

investasi saham di Kota Batam ? 

4. Apakah Availability Bias memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 

investasi saham di Kota Batam ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang memiliki 

peran besar dalam mempengaruhi keputusan investasi saham di kota Batam. 

Berikut dibawah ini adalah tujuan dari penelitian :  

1. Untuk memahami apakah Overconfidence mempunyai pengaruh terhadap 

keputusan investasi saham di kota Batam. 

2. Untuk memahami apakah Representativeness Bias mempunyai pengarauh 

terhadap keputusan investasi saham di kota Batam. 

3. Untuk memahami apakah Loss Aversion  mempunyai pengaruh terhadap 

keputusan investasi saham di kota Batam. 

4. Untuk memahami apakah Availability Bias mempunyai pengaruh terhadap 

keputusan investasi saham di kota Batam. 

1.4 Manfaat penelitian 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh overconfidence, representativeness 

bias, loss aversion, dan availability bias terhadap keputusan investasi saham di 

kota Batam. Manfaat yang dapat diberikan pada penelitian ini kepada investor 

ataupun orang lain sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan 

investasi saham. Manfaat lain dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :  
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1. Bagi Perusahaan 

Mendapatkan tambahan informasi mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan investasi saham. 

2. Bagi Investor  

Penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada investor untuk di evaluasi 

sebelum mengambil keputusan investasi saham.  

3. Bagi Kreditor 

Penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi kreditor mengenai kapabilitas 

investor dalam menepati kewajibannya. Informasi ini dapat dijadikan 

sebagai pertimbangan bagi kreditor untuk memberikan pinjaman kredit  

4.      Bagi Akademisi 

Penelitian ini bisa menambah wawasan kita tentang faktor-faktor yang yang 

mempengaruhi keputusan investasi saham dan dapat menjadi acuan dalam 

melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini akan menjabarkan sistematika pembahasan tentang skripsi. 

Skrispi terdiri atas 5 bab, yang dimana setiap bab memiliki korelasi dengan bab 

lainnya dengan pemaparan berikut ini :  

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan membahas latar belakang pemilihan topik, 

permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat serta sistematika 

pembahasan. 
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BAB II : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab 2 ini memuat konsep dari overconfidence, representativeness 

bias,  loss aversion, availability bias dan keputusan investasi sebagai 

kerangka teoritis. Pengkajian di bagian ini fokus pada konsep teoritis 

yang dilakukan dan perumusan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini mendeskripsikan uraian tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, serta teknik pengumpulan data 

dan metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab 4 menjelaskan hasil dari alat uji statistika dan menjelaskan 

hasil analisisnya. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini hasil analisa yang disampaikan akan disimpulkan ke dalam 

penelitian, lalu keterbatasan penelitian yang dilakukan penulis serta 

menyampaikan rekomendasi kepada peneliti berikutnya, perusahaan 

dan investor. 
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