
BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1.  Model Penelitian Terdahulu 

 Dalam penelitian Mutswenje (2014) mempunyai tujuan untuk melakukan 

penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusuan investasi. 

Penelitian ini melihat pengaruh Accounting Information, Company’s Image, 

Advocate Recommendation, Individual Needs dan External Information terhadap 

keputusan investasi terhadap investor menggunakan kuesioner yaitu pengumpulan 

data primer sebanyak 50 investor di pasar saham Naroibi untuk mengetahui lebih 

dalam tentang teori keuangan tradisional yang berhubungan dengan teori risiko 

dan keuntangan. 

 

Gambar 2.1 A Survey of the Factors Influencing Investment Decisions The Case 

of Individual Investors at the NSE, sumber: Mutswenje, (2014). 
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 Penelitian Abrar (2015) mengenai pengaruh dari faktor-faktor psikologi 

dan demografi investor di Kota Islamada dan Kota Rawapindi Pakistan. Secara 

khusus, studi ini mempelajari pengaruh antara faktor pengetahuan keuangan, 

informasi akuntansi, reputasi perusahaan, kebutuhan pribadi dan faktor demografi 

terhadap keputusan investasi. Dengan metode yang dilakukan adalah 

menggunakan pengumpulan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner 

yang telah disesuaikan dengan pertanyaan ke Bursa Isamadad, Bursa Efek Karaci 

dan juga Bursa Efek Lahor Pakistan. Ini merujuk bahwa masalah pribadi, 

demografis, ekonomi, dan agama dan gender mempengaruhi persepsi individu 

yang membawanya ke keputusan yang tidak optimal. 

 

Gambar 2.2 Factors Affecting an Individual Investor Behavior- An Empirical 

Study in Twin Cities (Rawalpindi and Islamabad) of Pakistan, sumber: Abrar, 

(2015). 
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 Sultana dan Pardhasaradhi (2012) menganalisis mengenai pengaruh dari 

faktor-faktor atas perilaku investor di India ketika mengambil keputusan investasi 

ekuitas yang bertujuan untuk melihat tingkat kognitif masyarakat India dalam 

melakukan investasi ekuitas. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh faktor 

kebutuhan pribadi, reputasi dari perusahaan, informasi akuntansi, informasi 

eksternal dan rekomendasi terhadap keputusan investasi di India dengan 

menggunakan metoda survei kuesioner yang dikirimkan ke email para investor 

sebanyak 1,500 orang. 

 

Gambar 2.3 An Empirical Analysis of Factors Influencing Indian Individual 

Equity Investor's Decision Making and Behavior, sumber: Sultana & 

Pardhasaradhi, (2012). 
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 Isidore (2015) menganalisis tentang tentang faktor kunci yang 

mempengaruhi perilaku investasi dan cara-cara faktor-faktor ini mempengaruhi 

dari sisi eksternal, internal dan fundamental serta demografi investor. Dengan 

menggunakan kelompok usia yang berbeda bersamaan dengan gender, maka 

sinergisme antara investor dapat dihasilkan dengan cara melakukan penelitian 

terhadap behavioral biases investor ketika melakukan investasi di India. 

 

Gambar 2.4 Review of The Individual Equity Investors Behavior In The Indian 

Context, sumber: Isidore, (2015). 

 Akbar et al. (2016) menganalisis studi tentang dampak situasi keuangan 

individual/ pribadi terhadap keputusan investasi. Lebih dari semua faktor penentu 

seperti faktor eksternal, informasi akuntansi, sosial, psikologis, yang penting 
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untuk memahami situasi ekonomi dan keuangan individu. dalam keputusan 

Investasi. Hubungan antara pengambilan sampel dari investor dari Islamabad 

Pakistan berjumlah 253 investor yang dieksplorasi dalam penelitian ini dengan 

menyebarkan 300 kuesioner. Individual investor berupa broker saham dengan 

mengirim email untuk memperoleh data dan untuk meningkatkan tingkat respon 

dari investor untuk penelitian ini dengan respon yang baik sebesar 84.33%. 

 

Gambar 2.5 Factors Affecting the Individual Decision Making A Case Study of 

Islamabad Stock Exchange, sumber: Akbar et al., (2016) 

 Akhter dan Ahmed (2013) menganalisis studi tentang situasi keputusan 

investasi berisiko seperti pemilihan portofolio dan diversifikasi, investor 

perorangan membuat keputusan mereka di bawah pengaruh berbagai faktor. 

Diantaranya; ada faktor reputasi perusahaan, sosial dan ekonomi seperti tingkat 
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dengan melakukan pembagian kuesioner untuk memperoleh data primer di pasar 

saham Bangladesh di kota Dhaka. 

 Lodhi (2014) menganalisis penelitian tentang dampak Information 

Asymmetry, Openess to Experience, Accounting Information dan Financial 

Literacy pada pengambilan keputusan investor individu melalui penelitian empiris 

orang-orang yang tinggal di kota Karachi. Jangka waktu investasi adalah aspek 

lain untuk keputusan investasi apa pun. Investasi jangka pendek agak lebih 

berisiko daripada investasi jangka panjang dalam sekuritas. Ada lima variabel 

independen termasuk; melek finansial, pengalaman tinggi, penggunaan informasi 

akuntansi, pentingnya menganalisis laporan keuangan dan pengaruh yang 

mempengaruhi keputusan investasi setiap individu. 

 Penelitian T. Bashir et al. (2013) dengan tujuan untuk mengetahui dan 

mencari faktor-faktor serta mengidentifikasi masalah yang telah menjadi faktor 

yang berpengaruh terhadap perilaku investor di Pakistan. 33 item di bawah 5 

kategori variabel diambil sebagai independen yang mempengaruhi perilaku 

pengambilan keputusan investasi individual dengan membagikan kuesoner 

sebanyak 140 kepada mahasiswa dan guru keuangan serta karyawan bank di 

Pakistan. Alat statistik yang digunakan untuk analisis data adalah mean, standar 

deviasi, tabel distribusi frekuensi variabel yang memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pengambilan keputusan dan tabel distribusi frekuensi variabel yang 

memiliki pengaruh paling kecil terhadap pengambilan keputusan. 
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Gambar 2.6 An Assessment Study on the Factors Influencing the Individual 

Investor Decision Making Behavior, sumber: T. Bashir et al., (2013). 

 Al-tamimi, Anood, dan Kalli (2014) menganalisis studi tentang 

mengeksplorasi hubungan antara faktor psikologi dan faktor bias investor 

terhadap keputusan investasi. Disebarkan 290 kuesioner ke UAE investor nasional 

dengan adanya peningkatan jumlah jalan investasi yang tersedia bagi investor 

seperti deposito bank, obligasi dan saham. 

 Penelitian Shafi (2014) menganalisis studi tentang dampak yang 

mempengaruhi keputusan investasi saham dengan mengalisis langsung asing di 

antara perusahaan-perusahaan Internasional yang berinvestasi secara cross 

country, menemukan cara-cara di mana investasi asing berkontribusi terhadap 

perkembangan ekonomi interaksi negara-negara yang berbeda dengan melakukan 

penelitian secara survei di pasar saham. 

 Penelitian Merikas et al. (2011) ini melakukan survei empiris terhadap 

faktor-faktor, yang sebagian besar mempengaruhi perilaku investor individual di 

bursa saham Yunani. Hasil yang diungkap oleh sampel kami yang terdiri dari 150 

responden mengkonfirmasi bahwa tampaknya ada tingkat korelasi antara faktor-
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faktor yang menjadi teori akuntansi perilaku dan bukti empiris sebelumnya yang 

diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi rata-rata investor ekuitas, dan 

perilaku individu investor aktif di Bursa Efek Athena (ASE) dipengaruhi oleh tren 

keseluruhan yang berlaku pada saat survei di ASE. 

 Penelitian Chong dan Lai (2011) mengalisa mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses pemilihan ekuitas dan hubungannya dengan pengembalian 

yang diharapkan dan aktual. Studi ini memasukkan informasi netral, informasi 

akuntansi, relevansi sosial, dan rekomendasi advokat. Sebanyak 199 kuesioner 

yang dapat digunakan dikumpulkan dengan menggunakan snowball dan 

convenience sampling. 

 Harsha et al. (2012) menganalisis studi yang didasarkan pada tanggapan 

investor ekuitas yang dipilih dengan metode convenience sampling di kota 

Vadodara dan Ahmedabad. Studi ini mempertimbangkan teori irasionalitas dan 

investor individu dan menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku 

Investasi untuk investasi Ekuitas. Berbagai alat statistik digunakan untuk tujuan 

analisis data. Analisis menunjukkan bahwa para investor sangat sadar tentang 

investasi mereka. Mode pasar saham yang stagnan dalam periode waktu sekarang 

sangat mempengaruhi keputusan investasi para investor individual. Individu 

memaksimalkan utilitas mereka berdasarkan kriteria kekayaan klasik membuat 

pilihan antara konsumsi dan investasi meskipun waktu. Individu tidak selalu 

mengikuti teori ekonomi klasik. 

 Ali (2013) meneliti pengaruh faktor ekonomi, dan perilaku, dalam 

membentuk perilaku investasi investor ekuitas individu di Pakistan. Faktor ini 
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mencakup maksimisasi kekayaan klasik, informasi akuntansi, citra diri / citra 

perusahaan, informasi netral, rekomendasi advokat, dan kebutuhan keuangan 

pribadi. Studi ini menemukan pengaruh reputasi perusahaan, informasi netral, dan 

rekomendasi advokat tentang pengambilan keputusan investor ekuitas individu. 

Sedangkan, tidak ada pengaruh faktor-faktor seperti peningkatan kekayaan klasik, 

informasi akuntansi dan kebutuhan keuangan pribadi ditemukan pada 

pengambilan keputusan investor ekuitas individu dalam konteks Pakistan. 

 

Gambar 2.7 Factors Affecting Individual Equity Investor's Decision Making in 

Pakistan, sumber: Ali, (2013). 
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investasi. Penelitian ini akan menguji tujuh faktor yang mempertimbangkan 

keputusan investor untuk berinvestasi, dan perilaku investor dalam mengambil 

keputusan untuk berinvestasi. Akhirnya, upaya untuk menemukan hubungan 

antara faktor demografi investor dan jenis investasi. 

 Velumoni (2015) menganalisis tentang faktor yang mempengaruhi 

keputusan investasi yang sangat berbeda antara laki-laki dan wanita secara 

rasional. Digunakan tujuh faktor untuk penelitian. Dilakukan analisis terhadap 50 

sampel dan data dikoleksi dengan menyebarkan kuesioner kepada investor yang 

melakukan investasi saham yang hadir di program investasi yang diselenggarakan 

oleh investor Tamil Nadu dan pasar saham Madras pada Januari 2014. 

 Sharma (2014) menganalisis penelitian yang berfokus pada hubungan 

antara faktor eksternal terhadap keputusan investasi investor. Pilihan pertama 

sebagai Investment Avenue of Omani Households adalah Real Estate dan pilihan 

terakhir adalah Company Fixed Deposits. Sementara tren pasar dan rumor adalah 

yang paling memengaruhi dan kebijakan pemerintah dan perilaku dependen. Hasil 

studi didasarkan pada analisis data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. 

Temuan penelitian menegaskan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya. Studi 

ini menemukan bahwa 6 faktor kunci mempengaruhi pilihan investasi dan 

keputusan investasi. 

 Penelitian Dwi et al. (2014) menggambarkan dampak kecenderungan 

informasi netral dari eksternal, informasi akuntansi, reputasi perusahaan, 

rekomendasi advokat dan kebutuhan individual terhadap investor sambil membuat 

keputusan dengan frekuensi transaksi yang dilakukan investor. Juga menentukan 
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berapa banyak bobot yang melekat pada masing-masing variabel independen oleh 

investor saat mereka mengambil keputusan. Pembahasan keseluruhan 

menyimpulkan bahwa perilaku investor bergantung pada bagaimana informasi 

yang tersedia kepada mereka dan seberapa rentannya mengambil risiko sambil 

mengambil keputusan diukur menggunakan analisis regresi lienar berganda 

sebagai metode mengolah data, dengan jumlah responden sebanyak 100 yang 

diberikan kuesioner di Surabaya terutama yang memiliki trading secara online. 

 

Gambar 2.8 Factors Influencing Equity Investment Decision, sumber : Velumoni, 

(2015). 

 Penelitian Bashir dan Nisar (2013) bertujuan untuk meneliti dampak  

accounting information, financial literacy dan expected return  atas keputusan 

investasi jangka pendek dari investor pasar saham. 17 kuesioner item dibuat dan 
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didistribusikan di antara 110 investor pasar saham melalui non probability 

sampling. 

Penelitian Bennet et al. (2011) bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-

faktor, mempengaruhi keputusan pemilihan saham termasuk faktor demografi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan saham adalah Return on 

Equity, Kualitas Manajemen, Return on Investment, Price to Earnings Ratio dan 

akhirnya, berbagai rasio perusahaan. Ukuran sampel mencakup 400 investor ritel 

yang tersebar melalui sepuluh Pusat Investasi yang berbeda di Tamil Nadu. 

 Penelitian Kadariya (2012) bertujuan menganalisis reaksi pasar terhadap 

informasi nyata dan informasi tidak berwujud di pasar saham Nepal dan untuk 

memeriksa pendapat para investor dalam isu pasar saham Nepal. Ukuran sampel 

adalah 185 investor saham dan tingkat responsnya adalah 27 persen. Dari dekade 

terakhir, pasar keuangan telah menderita gejolak ekonomi yang tak terduga dan 

tiba-tiba yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi terhadap 

pengembalian saham. Temuan utama dari penelitian ini adalah: struktur modal 

dan metode harga rata-rata adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 

keputusan investasi, yang berikutnya adalah liputan politik dan media, faktor 

ketiga adalah kepercayaan pada keberuntungan dan pendidikan keuangan, dan 

akhirnya komponen keempat untuk pergerakan pasar saham adalah analisis tren. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik informasi yang nyata maupun 

tidak nyata sangat penting untuk berhasil di pasar modal Nepal. 

Penelitian Prabhu dan Vechalekar (2014) bertujuan menyelidiki Industri 

reksa dana India berkembang pesat dan ini tercermin dalam peningkatan aset yang 
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dikelola oleh berbagai rumah dana. Investasi reksadana kurang berisiko daripada 

investasi langsung dalam saham dan karena itu merupakan pilihan yang lebih 

aman bagi investor yang menghindari risiko. Dana rencana penghasilan bulanan 

menawarkan pengembalian bulanan dan berinvestasi secara besar-besaran dalam 

instrumen berorientasi utang dengan sedikit pemaparan terhadap ekuitas. Namun 

telah diamati bahwa sebagian besar investor tidak menyadari manfaat investasi 

dalam reksa dana. Hal ini tercermin dari penelitian yang dilakukan dalam makalah 

penelitian ini. Tulisan ini berusaha untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang 

mempengaruhi persepsi investor mengenai investasi dalam Reksadana. Temuan 

ini akan membantu perusahaan reksadana untuk mengidentifikasi area yang 

diperlukan untuk peningkatan guna menciptakan kesadaran yang lebih besar di 

kalangan investor mengenai investasi dalam reksa dana. 

Penelitian Iqbal dan Usmani (2009) mencoba memberikan penjelasan 

tentang faktor psikologis dan emosional yang terlibat dalam pasar saham dan yang 

memengaruhi perilaku investor dan efisiensi pasar. Dalam makalah ini dapat 

mempelajari pengaruh faktor-faktor psikologis dan emosional pada perilaku 

investor pasar saham Karachi. Berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada 

investor Pakistan di pasar saham, dan dengan menggunakan analisis 

korespondensi berganda, peneliti fokus untuk menjelaskan bagaimana perilaku 

keuangan dan perilaku investasi dapat mempengaruhi pasar saham yang terdaftar 

di Karachi. 
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Gambar 2.9 Factors Influencing Individual Investor Behavior (The Case of the 

Karachi Stock Exchange), sumber : Iqbal & Usmani, (2009). 

Penelitian Dharmaja (2012) memeriksa keputusan investasi dari investor 

individu dengan menggunakan kuesioner dibagikan kepada 200 investor dari 

Geojit BNP Paribas Financial Service Ltd, Coimbatore. Menemukan bahwa 

investor yang lebih tua dan berpengalaman lebih cenderung mengikuti "aturan 

praktis" yang mencerminkan pengetahuan investasi yang lebih besar. 

Kishori dan Kumar (2016) menentukan faktor-faktor utama dalam 

mempengaruhi keputusan investasi investor dan bagaimana faktor-faktor ini 

terkait dengan karakteristik sosio-ekonomi investor di pasar saham India. Studi ini 

mencakup investor individu menggunakan metode sampling yang mudah 

digunakan untuk mendapatkan informasi responden melalui kuesioner yang 

dikembangkan oleh Al-Tamimi (2014). Hasil menunjukkan bahwa faktor yang 
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paling berpengaruh pada keputusan investasi investor India adalah kinerja masa 

lalu dari saham perusahaan, diharapkan pembagian saham / peningkatan modal / 

bonus, kebijakan dividen, laba perusahaan yang diharapkan, dan kaya-cepat. 

 

Gambar 2.10 A Study on Factors Influencing the Investors’ Decision Making in 

Stock Market with Special Reference to Indian Stock Market, sumber : Kishori & 

Kumar, (2016). 

2.2 Definisi Variabel Dependen 
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alasan yang berbeda antara individual dengan lainnya karena setiap individual 

memiliki sifat yang berbeda dalam melakukan investasi. 

Menurut Velumoni (2015) ada berbagai faktor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan finansial dari individu dimana variabel demografis seperti 

usia, jenis kelamin dan pekerjaan dan toleransi risiko finansial pribadi adalah yang 

paling penting. Toleransi risiko adalah faktor penting yang mempengaruhi 

berbagai keputusan keuangan. Tujuan dari setiap investasi keuangan adalah 

mendapatkan keuntungan yang baik. Kenyataannya, diamati bahwa berkali-kali 

ada kesenjangan antara persepsi individu terhadap return dan return aktual. 

Dengan arti melakukan keputusan investasi merupakan cara mengatur 

arus kas dalam meningkatkan keuntungan yang sesua dengan risiko yang diambil. 

Keputusan investasi merupakan hal yang kognitif terhadap investor menurut 

Christanti dan Mahastanti (2011), mengatakan bahwa sifat, lingkungan, psikologi 

dan juga persepsi tiap individual investor berbeda-beda sesuai dengan pengalaman 

investasinya. Keputusan investasi menjadi suatu pengaruh dari kebijakan yang 

diambil untuk melakukan penanaman saham atau portofolio lainnya untuk 

mendapatkan keuntungan yang besar di masa depan. 

2.3 Pengaruh Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Advocate Recommendation dengan Keputusan Investasi 

Advocate Recommendation adalah faktor yang sering menjadi dorongan 

sudut pandang saham pihak lain sekitar terhadap keputusan investor dalam 

melakukan investasi saham. Pengaruh tersebut terhadap keputusan investasi 

investor yang umumnya oleh kegiatan melakukan survei, rekomendasi dari 
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broker, teman kerja, keluarga dan juga komunitas sosial lainnya mempengaruhi 

keputusan investor dalam melakukan investasi. Informasi tersebut menjadi 

pertimbangan investor dalam melakukan investasi saham. 

Hasil peneltian Kadariya (2012), Isidore (2015), Akbar et al. (2016), 

Bashir et al. (2013), Kishori dan Kumar (2016) menunjukan bahwa adanya 

pengaruh Advocate Recommendation yang signifikan positif terhadap keputusan 

investasi investor saham. Pengaruh berupa informasi yang didapatkan dari broker 

saham dan juga saran dari teman kerja sangat mempengaruhi investor dalam 

melakukan investasi saham. Sedangkan menurut penelitian Dharmaja (2012), 

Mutswenje (2014) mengatakan faktor tersebut tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap keputusan investasi karena mayoritas investor yang 

berpengalaman dalam investasi lebih menganalisis faktor informasi akuntansi 

dibanding saranan dari lingkungan sosial sekitar. 

2.3.2 Pengaruh Accounting Information dengan Keputusan Investasi 

Accounting Information merupakan informasi yang diperoleh dari 

penelitian tentang jenis investasi dan tipe investasi yang sesuai dengan apa yang 

diinginkan, yaitu dengan meneliti laporan keuangan perusahaan, portofolio dan 

juga kinerja perusahaan tersebut. Sehingga dapat digunakan oleh investor untuk 

menentukan apakah investasi tersebut dapat menambah keuntungan dan kekayaan 

investor. Karakteristik kualitas informasi akuntansi dapat menjadi sebuah laporan 

keuangan yang berguna dan memiliki nilai. 

Menurut penelitian Bashir dan Nisar (2013), Kishori dan Kumar (2016), 

Abrar (2015), Sultana dan Pardhasaradhi (2012) dan Lodhi (2014)  serta 
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penelitian dari Al-Tamimi, Anood, dan Kalli (2014) menyatakan bahwa variabel 

independen Accounting Information memiliki dampak signifikan positif terhadap 

keputusan investasi karena investor yang berpengalaman mayoritas menganalisis 

informasi keuangan dan akuntansi perusahaan sebelum melakukan investasi 

saham. 

2.3.3 Pengaruh External Information dengan Keputusan Investasi 

Kegiatan investasi saham juga sangat dipengaruhi oleh External 

Information yang netral dari pengaruh luar seperti informasi yang didapatkan dari 

media mengenai keuangan dan kondisi ekonomi yang relevan dengan investasi. 

Kestabilan kondisi ekonomi dan politik juga merupakan faktor yang 

mempengaruhi harga saham seperti kondisi fundamental ekonomi makro memiliki 

dampak langsung terhadap naik dan turunnya harga saham. Kondisi pasar saham 

merupakan indikator bagi investor untuk mengetahui kapan waktu yang tepat 

untuk melakukan investasi. Informasi yang beredar dengan sumber dari luar 

merupakan faktor yang dipertimbangkan oleh investor sebelum melakukan 

investasi. 

Menurut penelitian Sharma (2014) , Mutswenje (2014), Sultana dan 

Pardhasaradhi (2012), Chong dan Lai (2011), Iqbal dan Usmani (2009), Akther 

dan Ahmed (2013) serta Christanti dan Mahastanti (2011) menyatakan bahwa 

pengaruh dari informasi yang didapatkan dari sumber eksternal memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap keputusan investasi. 
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2.3.4 Pengaruh antara Individual Needs dengan Keputusan Investasi 

Individual Needs menjadi faktor yang bisa menjadi pengaruh dan 

dorongan dalam keputusan investasi investor. kebutuhan tiap individual berbeda-

beda, seperti keinginan dalam diversifikasi untuk meminimalkan risiko dalam 

berinvestasi. Ada juga yang untuk menjadi cepat kaya, memperoleh keuntungan 

yang besar dalam waktu jangka yang pendek dan juga untuk memenuhi kebutuhan 

keuangan. Sehingga alasan tersebut dapat dijadikan faktor untuk melihat seberapa 

besar pengaruh Individual Needs terhadap keputusan investasi investor saham. 

Menurut penelitian Abrar (2015), Dwi et al. (2014), Bashir et al. (2013), 

Harsha et al. (2012), Shafi (2014) serta Isidore (2015) mengatakan bahwa 

Indiivual Needs memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pembuatan 

keputusan investasi investor ketika melakukan investasi saham, karena adanya 

dorongan dari kebutuhan yang ingin dicapai. 

2.3.5 Pengaruh antara Company’s Image dengan Keputusan Investasi 

 Company’s Image merupakan informasi yang diperoleh dari penilaian 

reputasi perusahaan tersebut yang menerbitkan saham. Reputasi perusahaan dalam 

melakukan kegiatan operasional dalam industri. Sehingga investor umumnya 

memperhatikan kualitas dan pelayanan produk perusahaan tersebut sebelum 

melakukan keputusan investasi. Tetapi ada juga yang memperhatikan etika dan 

kegiatan sosial perusahaan terhadap masyarakat dan juga posisi perusahaan dalam 

industri. Menurut penelitian Prabhu dan Vechalekar (2014), Bennet et al. (2011), 

Velumoni (2015), Merikas (2015), Akbar et al. (2016) serta Ali (2013) 

mengatakan bahwa reputasi dari perusahaan merupakan hal yang sangat esensial 
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bagi investor ketika melakukan investasi dengan hasil pengaruh signifikan positif 

terhadap keputusan investasi investor saham. 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 Dalam model penelitian ini dibangun dengan menggabungkan semua 

variabel-variabel yang saling mempengaruhi. Model penelitian yang dibangun 

oleh peneliti dapat dilihat pada gambar 2.11. Model ini menggunakan teknik 

analisis regresi linier berganda. Fungsi dari persamaan regresi dengan menilai 

pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) yaitu dengan 

dua atau lebih variabel independen dengan formula : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

Y = Keputusan Investasi 

a = Konstanta 

b1 = Koefisien regresi X1 dan seterusnya 

e = Residual error 

X1 = Advocate Recommendation 

X2 = Accounting Information 

X3 = External Information 

X4 = Individual Needs 

X5 = Company’s Image 
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Gambar 2.11 Analisa pengaruh Advocate Recommendation, Accounting 

Information, External Information, Individual Needs dan Company’s Image 

terhadap Keputusan Investasi Investor Saham di Kota Batam. 

Adapun hipotesis yang diajukan guna mencapai tujuan adalah: 

H1:  Advocate Recommendation memiliki pengaruh yang signifikan positif 

terhadap Keputusan Investasi Investor Saham di Kota Batam. 

H2: Accounting Information memililki pengaruh yang signifikan positif 

terhadap Keputusan Investasi Investor Saham di Kota Batam. 

H3: External Information memililki pengaruh yang signifikan positif terhadap 

Keputusan Investasi Investor Saham di Kota Batam. 

H4: Individual Needs memililki pengaruh yang signifikan positif terhadap 

Keputusan Investasi Investor Saham di Kota Batam. 

H5: Company’s Image memililki pengaruh yang signifikan positif terhadap 

Keputusan Investasi Investor Saham di Kota Batam. 
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