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PENDAHULUAN 

  

1.1  Latar Belakang Penelitian  

Di perkembangan era globalisasi ini, kebanyakan orang-orang melakukan 

investasi dengan harapan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, 

Investasi sendiri merupakan kegiatan maupun aktivitas yang berhubungan dengan 

keuangan. 

Perkembangan produk unitlink hadir pada saat petama kali di Indonesia, 

unitlink diperkenalkan ke masyarakat pada tahun 1999. Dan unitlink sendiri 

merupakan produk asuransi yang menggabungkan layanan asuransi dan investasi 

sekaligus. Unitlink merupakan investasi sekaligus proteksi dimana proteksi disini 

di sebut sebagai asuransi. Secara garis besar, asuransi  bentuk perlindungan 

terhadap diri, keluarga, dan harta-benda apabila terjadi suatu musibah yang tidak 

diinginkan. Pengertian dari unit link yaitu jenis asuransi yang mengkombinasikan 

dua produk keuangan, yakni asuransi dan produk investasi. Jadi dalam asuransi unit 

link, dana nasabah ibaratnya dipecah dan dimasukkan ke dalam dua keranjang, 

sebagian masuk keranjang dengan sejumlah uang yang harus di bayarkan setiap 

bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaanya di asuransi 

(premi) untuk keperluan perlindungan maupun proteksi. 

Di sisi lain, yang percaya bahwa perilaku pembeli asuransi investasi  

dibatasi rasional, seperti yang dilakukan oleh teori rasionalitas terbatas dan secara 

kolektif mendistorsi stabilitas efisiensi pasar asuransi. Kurangnya pengetahuan 

keuangan yang memenuhi syarat dan kemampuan untuk berintegrasi dengan tingkat 
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pemahaman dan ketekunan yang tidak mudah membuat nasabah lebih mudah 

terhadap penipuan dan keputusan investasi yang tidak bijaksana karena mereka 

mengabaikan langkah-langkah dasar peringatan sebelum menandatangani kontrak 

dengan menyedia jasa keuangan (Seth, Patel, dan Krishnan 2011) 

Arif (2015) Menjelaskan tentang literasi keuangan “kemampuan untuk 

membuat penilaian yang terinformasi dan mengambil keputusan yang efektif terkait 

pengguna dan pengelolaan uang”.  

Suatu keputusan dalam investasi harus melibatkan 4 elemen pokok, 

kemudian unsur tersebut akan muncul pertanyaan secara akurat maupun secara 

eksplisit (tersirat), keempat elemen dalam membuat keputusan investasi tersebut 

ialah yang pertama di mana kondisi investor dan di dalam kondisi investor sendiri 

terdapat dua hal, yaitu kondisi keuangan (neraca keuangan, laba rugi, cash flow, 

dan lainnya) dan kondisi investor terhadap resiko, yaitu apakah nasabah yang 

bersangkutan berani menghaapi resiko. Yang kedua adalah tujuan investasi disini 

meliputi pendapatan (dividen), keamanan dana, ketumbuhan dana, dan lainnya. 

Ketiga yaitu dari aspek media investasi setiap pemodal mempunyai beberapa 

altenatif, seperti penanaman modal pada real estate, tanah, kendaraan atau aset 

keuangan pada  money market. Lalu yang terakhir yaitu model dan teknik analisis 

dimana terdapat dua potensi penghasilan dari investasi dipasar modal adalah 

penghasilan dividen, bunga maupun capital again. 

Dalam persaingan di era global, perusahaan dituntut untuk bekerja secara 

efisien dan efektif. Karena untuk kemajuan perusahaan maka perlu memperhatikan 

secara saksama bahwa permintaan nasabah terhadap suatu produk ataupun jasa 
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yang ditawarkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang 

sangat berpengaruh terhadap keputusan nasabah untuk menabung. 

Keputusan investasi merupakan kebijakan manjemen dalam menggunakan 

dana perusahaan yang ada pada sebuah aset yang diharapkan dan akan memberikan 

keuntungan dimasa yang akan datang. Pengambilan keputusan secara umum 

merupakan fenomena yang kompleks, meliputi semua aspek kehidupan, mencakup 

berbagai dimensi, dan proses memilih dari berbagai pilihan yang tersedia.  

Teori pengambilan keputusan didasari oleh konsep kepuasan, bahwa utilitas 

merupakan jumlah dari kesenangan atau kepuasan relatif yang dicapai, dengan 

jumlah 3 ini individu dapat menentukan meningkat atau menurunnya utilitas dalam 

upaya meningkatkan kepuasan.  

Pada dasarnya unit link ini sendiri hadir untuk mempermudah masyarakat 

untuk memiliki polis asuransi jiwa sekaligus berinvestasi. Secara Sederhana, tujuan 

orang yang melakukan investasi yaitu untuk menghasilkan sejumlah uang di 

kemudian hari. Sedangkan, tujuan investasi yang lebih luas yaitu untuk 

meningkatkan kesejahteraan investor.  

Pada dasarnya tujuan orang melakukan investais yaitu untuk mendapatkan 

kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Investasi unitlink ini 

merupakan gabungan dari investasi sekaligus proteksi terhadap diri sendiri, harta 

benda, keluarga, ataupun suatu musibah yang tidak diinginkan. Dan proteksi di sini 

di sebut sebagai asuransi. Bisa kita liat dari tabel di bawah ini di mana adanya 

kenaikan pada tahun (2015) ke tahun (2016). Di mana Rp fixed income fund adanya 

kenaikan dari 0.47% ke 10.08%, Rp Managed Fund -4.57% ke 10.87%, Rp Equity 
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Fund -10.87% ke 9.29%, Rp spc. Balance Fund -8.75% ke 8.23%, Rp Spc. Equity 

Fund -12.59% ke 9.88%, USD Managed Fund 0.03% ke 6.04% . Kebanyakan 

masyarakat indonesia memiliki atau melakukan investasi jenis asuransi di mana 

mereka lebih memilih untuk invest sekaligus proteksi (asuransi) terhadap diri 

sendiri, harta benda, keluarga ataupun suatu musibah yang tidak diinginkan. Dan 

jenis investasi ini disarankan untuk berinvestasi dalam jangka panjang sehingga 

dalam periode tertentu bisa mengumpulkan dana yang cukup besar. 

Kinerja 6 Bulanan 1H 2015 

(s/d Juni) 

1H 2016 

(s/d Juni) 

Sejak Peluncuran 

Panin Rp Cash Fund 3.75% 3.44% 134.05% 

Panin Rp Fixed Income Fund 0.47% 10.08% 76.18% 

Panin Rp Managed Fund -4.57% 10.87% 432.92% 

Panin Rp Equity Fund -10.87% 9.29% 1216.54% 

Panin Rp Spc. Balance Fund -8.75% 8.23% 2.24% 

Panin Rp Spc. Equity Fund -12.59% 9.88% 6.37% 

Panin USD Cash Fund 0.36% 0.15% 19.75% 

Panin USD Managed Fund 0.03% 6.04% 81.37% 

Sumber: Kompas Batam 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin menganalisis 

mengenai pengaruh perilaku nasabah dalam keputusan investasi unitlink di kota 

Batam.  Oleh karena itu, penulis mengambil kota Batam sebagai objek penelitian 

dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Investor 

dalam Keputusan Investasi Unitlink di Kota Batam.”   

 

1.1.1 Permaslahan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan penelitian ini adalah, 

sebagai berikut : 
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1. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara self-image/firm image 

terhadap perilaku investor dalam keputusan investasi unitlink di kota 

Batam ? 

2. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Accounting Information 

terhadap perilaku investor dalam keputusan investasi unitlink di kota 

Batam ? 

3. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara  Neutral Information 

terhadap perilaku investor dalam keputusan investasi unitlink di kota 

Batam ? 

4. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Advocate Information 

terhadap perilaku investor dalam keputusan investasi unitlink di kota 

Batam ? 

5. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Personal Financial Needs 

terhadap perilaku investor dalam keputusan investasi unitlink di kota 

Batam ? 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.2.1 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara self-image/firm image 

terhadap perilaku investor dalam keputusan investasi unitlink di kota 

Batam. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh pengaruh signifikan antara Accounting 

Information terhadap perilaku investor dalam keputusan investasi 

unitlink di kota Batam. 

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara Neutral Information 

terhadap perilaku investor dalam keputusan investasi unitlink di kota 

Batam. 

4. Untuk menhetahui pengaruh signifikan antara Advocate Information 

terhadap perilaku investor dalam keputusan investasi unitlink di kota 

Batam. 

5. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara Personal Financial 

Needs terhadap perilaku investor dalam keputusan investasi unitlink di 

kota Batam. 

 

1.2.2 Manfaat Penelitian  

Maanfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah: 

1. Perusahaan Investasi Unitlink 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi perusahaan 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prilaku investor 

dalam keputusan investasi unitlink di kota batam.  

2. Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat menjadikan bahan tambahan bagi akademis yang 

selanjutnya ingin meneliti tentang keputusan investor dalam keputusan 

investasi unitlink ini. 
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3. Peneliti  

Hasil penelitian ini dapat menambah konsepsi cara pandang mengenai 

hubungan antara faktor-faktor perilaku investor dalam keputusan investasi 

unitlink di kota Batam.  

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pemahaman penelitian, sistematika pembahasan ini 

sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, tujaun dan manfaat penelitian serta juga sistematika 

pembahasan. 

BAB II   : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN 

Dalam bab ini diuraikan bagaimana kerangka teoritis yang berhubungan 

dengan masalah yang akan diteliti. Bab ini juga menguraikan penerusan 

hipotesis dari penelitian. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas tentang rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variable, teknik pengumpulan data, dan metode 

analisis data. 

BAB IV  : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Susita, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Investor dalam Keputusan Investasi Unitlink di Kota Batam, 2019 
UIB Repository@2019



8 
 

  Universitas Internasional Batam 

Dalam bab ini berisikan hasil penelitian dari data-data yang telah 

dikumpulkan. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan, keterbatasan dan 

rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta diberikan 

penelitian berikutnya.  
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