
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Setiap individu pasti akan menginginkan kesejahteraan bagi kehidupannya. 

Namun dengan perkembangan perekonomian dunia yang cepat dan tidak dapat 

diprediksi memunculkan ketidakpastian di masa yang akan datang. Oleh karena 

itu, setiap individu dituntut untuk mempersiapkan masalah finansialnya dengan 

baik untuk menghadapi kemungkinan – kemungkinan yang terjadi. Investasi 

menjadi salah satu pilihan yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. 

Investasi merupakan suatu pengorbananan yang dilakukan seorang investor pada 

saat sekarang untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang dengan 

mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi. Abdullah et al. (2015) 

menjelaskan bahwa seorang investor melakukan investasi untuk mendapatkan 

return dimasa yang akan datang. Keuntungan tersebutlah yang diharapkan dapat 

menjadi jaminan kesejateraan di masa yang akan datang.  

 Kegiatan investasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu investasi pada 

sektor riil dan investasi pada sektor keuangan. Investasi pada sektor riil adalah 

investasi pada asset yang berbentuk seperti bangunan, tanah, mesin, dan 

sebagainya. Sedangkan investasi pada sektor keuangan adalah investasi dengan 

menggunakan asset keuangan, seperti saham, obligasi, reksadana dan sebagainya. 

Arafah dan Mukhlash (2015) mengatakan bahwa saham merupakan instrumen 

investasi di pasar keuangan yang paling popular. Saham adalah sebuah bukti 

penyertaan kepemilikan modal pada suatu perusahaan.  
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 Perkembangan investasi saham di Indonesia mengalami peningkatan sejak 

dua tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan nilai penutupan 

IHSG selama tahun 2017 hingga 2018. Misalnya IHSG penutupan pada tanggal 

31 Januari 2017 adalah sebesar 5294.10 dan meningkat menjadi 6194.50 pada 

tanggal 28 Desember 2018. Berikut disajikan grafik perkembangan IHSG di 

Indonesia tahun 2017 – 2018:  

 

Gambar 1.1 Perkembangan nilai penutupan IHSG di Indonesia tahun 2017-2018, 

sumber: Yahoo (2018). 

Menurut artikel yang diterbitkan oleh TribunBatam (Maria, 2018) pada 

tanggal 20 April 2018, disebutkan bahwa terjadi peningkatan jumlah investor 

sebesar 7,03 pada triwulan pertama tahun 2018. Pada tahun 2018, terdapat 9.800 

investor di Kepulauan Riau, dimana 51 persennya merupakan investor yang 

melakukan investasi pada instrumen saham. Tingginya proporsi investor yang 

menggunakan instrumen saham mengindikasikan bahwa saham merupakan 
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instrumen yang diminati oleh para investor. Hal ini menunjukkan bahwa saham 

menjadi media oleh para investor untuk dapat memperoleh penghasilan tambahan 

di masa depan demi meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 

 Terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kegiatan investasi 

termasuk investasi dalam instrumen saham, yaitu return dan risiko.  Return atau 

tingkat pengembalian adalah keuntungan dari kegiatan investasi yang dilakukan, 

sedangkan risiko adalah kemungkinan buruk yang harus ditanggung oleh investor 

saat melakukan investasi. Return dan resiko akan berkaitan satu sama lain karena 

keduanya memiliki hubungan yang searah. Semakin tinggi return yang akan 

didapatkan, maka semakin tinggi pula risiko yang akan mengiringinya. Keinginan 

investor tentunya bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan 

resiko seminimal mungkin. Dengan demikian, investor harus berupaya 

meminimalkan resiko tersebut. 

Jika didasarkan pada pemikiran rasional, investor akan memilih risiko 

saham dan saham yang menguntungkan. Namun, faktor emosional membuat 

investor tidak masuk akal dalam memilih saham yang tidak menguntungkan 

karena kesalahan analisis dan harga saham yang salah. Kami menafsirkan 

informasi (Tanusdjaja, 2018) Keputusan paling penting dalam berinvestasi adalah 

memiliki investor ini selalu. Investor selalu melakukan hubungan internasional, 

sebagai contoh, manajer investasi memberikan pengembalian tahunan 12%, 

sementara yang lain memberikan investasi yang sama, dengan pengembalian 

tahunan 11% (Tanusdjaja, 2018). Keputusan investor memilih investasi yang 

disediakan oleh pihak lain. Bahkan jika hasilnya lebih rendah dari penawaran 
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manajer investasi. Jika harga saham turun, investor akan menjual saham sesegera 

mungkin (Shefrin, 2010). Kasus ini menunjukkan bahwa investor tidak ingin 

menderita kerugian karena investasi. Saham dengan harga jatuh tidak akan dijual 

sampai harga saham naik lagi, yaitu, untuk mendapatkan sedikit keuntungan untuk 

dijual. Faktanya, literatur investasi menjelaskan bahwa saham adalah investasi 

jangka panjang. Beberapa penelitian telah menyimpulkan bahwa kepemilikan 

jangka panjang sama dengan kepemilikan jangka panjang.Faktor psikologis yang 

mempengaruhi hasil yang ingin dicapai. Analisis investasi menggunakan 

psikologi dan perilaku finansial disebut behavioral finance. 

Konsep perilaku menyimpulkan bahwa investor membuat keputusan 

investasi yang mempertimbangkan lebih banyak aspek non-ekonomi, terutama 

yang dapat mempengaruhi perilaku investor. Perilaku keuangan (behavioral 

finance) adalah studi tentang perilaku manusia di lingkungan keuangan 

(Nofsinger, 2011). Nofsinger (2011) juga menyebutkan bahwa penelitian 

keuangan perilaku mempengaruhi faktor psikologis dari keputusan pasar 

keuangan, perusahaan dan keuangan. Penjelasan tersebut dengan jelas 

menyatakan bahwa perilaku keuangan adalah cara untuk menjelaskan bagaimana 

manusia melakukan investasi yang dipengaruhi oleh faktor psikologis. Keuangan 

perilaku juga melibatkan emosi, karakteristik, suka, dan segala macam hal dalam 

manusia, sebagai intelektual dan makhluk sosial, yang berinteraksi dengan 

kemunculan keputusan saat melakukan tindakan. 

Investor biasanya bertindak berdasarkan penilaian dan bertentangan 

dengan teori asumsi rasionalitas di pasar modal. (Tanusdjaja, 2018). Seorang 
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investor yang mampu menangkap peluang (opportunity), biasanya investor yang 

banyak belajar dari fenomena yang terjadi pada pasar bisnis. Mereka memiliki 

kecenderungan untuk mencari tahu potensi mendapatkan return yang tinggi 

berdasarkan informasi pada pasar efisien. Fama (2012) menyatakan bahwa pasar 

efisien adalah pasar yang dapat memberikan informasi mengenai harga yang 

terjadi pada pasar secara akurat, benar dan dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya sedangkan pasar yang tidak efisien adalah pasar yang memberikan 

informasi bias dan tidak bisa dipertanggunjawabkan kebenarannya¸ sehingga akan 

berdampak pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh investor 

Fama (2012) membagi informasi menjadi tiga:  

1. Informasi tentang harga saham pada waktu yang lalu yaitu tentang harga 

saham pada waktu lalu yang relevan dengan penilaian saham saat ini atau 

yang akan datang.  

2. Informasi umum, berarti informasi umum tentang perusahaan, industri dan 

ekonomi dunia yang dapat diperoleh melalui pengumuman umum, baik 

media cetak maupun elektronik. 

3. Informasi bagian dalam, yaitu informasi tertentu yang hanya dimiliki oleh 

individu saja.  

Berdasarkan teori behavioral finance, maka perilaku investor tersebut 

menunjukkan perilaku bias dimana investor merespon informasi seperti yang 

dijabarkan oleh Fama (2012) dengan unsur subyektifitas, emosi dan berbagai faktor 

psikologis lainnya. Kebiasan inilah yang berdampak pada harga saham dimana 

pasar tidak lagi efisien dan harga saham terkena dampak dari kebiasan para 
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investor (Asri & Suryawijaya, 2009). Adanya perilaku bias ini dibuktikan dengan 

adanya penelitian oleh Alquraan et al. (2016), Javed et al. (2017),  Baghani dan 

Sedaghat (2016) dan Mahina et al. (2017). 

Pengambilan keputusan investasi yang berdasarkan perilaku menjadi 

alasan munculnya ilmu keuangan berbasis perilaku (behavioral finance). Pada 

teori behavioral finance disebutkan bahwa seorang seseorang melakukan 

keputusan investasi juga dipengaruhi oleh faktor emosi dan psikologi, seperti 

ketakutan, ketamakan dan kepanikan. Sehingga teori ini bermaksud untuk 

menganalisis bias psikologi yang belum terakomodasi dalam teori keuangan 

standar. Teori perilaku keuangan menyebutkan beberapa faktor yang dapat 

menjadi alasan pengambilan keputusan investasi, diantaranya: loss aversion, 

overconfidence, herding, presepsi terhadap risiko. Keempat perilaku ini 

merupakan empat perilaku yang sering dijadikan acuan oleh peneliti-peneliti 

terdahulu dalam melakukan penelitian pengaruh behavioral finance terhadap 

keputusan investasi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Alquraan et al. (2016), 

Javed et al. (2017),  Baghani dan Sedaghat (2016) dan Mahina et al. (2017). 

Loss aversion diartikan sebagai perilaku yang cenderung untuk 

menghindari kerugian. Investor dengan perilaku loss aversion cenderung memiliki 

dorongan kuat untuk menghindari kerugian dibandingkan dengan mendapatkan 

keuntungan. Menurut teori perilaku keuangan, investor dengan tipe ini cenderung 

akan mencari instrumen investasi yang paling aman dengan tingkat risiko yang 

rendah.  
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Perilaku keuangan lain yang berpengaruh terhadap keputusan investasi 

adalah perilaku herding. Perilaku ini didefinisikan sebgai perilaku seorang 

investor yang cenderung untuk mengikuti sikap dari investor lain. Keputusan yang 

diambil oleh seorang investor dengan perilaku herding didasarkan pada keputusan 

yang paling banyak diambil oleh investor dibandingkan dengan keinginan pribadi. 

Pada investor yang memiliki kecenderungan perilaku herding, keputusan investasi 

akan diambil secara lebih cepat dan lebih mudah (Kamande, 2017). 

Keputusan investasi juga dipengaruhi oleh sikap overconfidence dari 

seseorang investor. Overconfidence adalah sebuah sikap yang berkaitan degan 

seberapa baik orang memahami kemampuan mereka sendiri dan batas 

kemampuan mereka. Orang yang overconfidence cenderung untuk melebih-

lebihkan kemampuan mereka untuk memiliki kinerja yang baik. Hal tersebut pada 

akhirnya akan mengarah pada keputusan impulsif. Investor yang memiliki 

perilaku overconfidence cenderung untuk mengesampingkan risiko investasinya 

dan melakukan investasi secara masif (Glaser & Weber, 2009).   

Persepsi terhadap risiko juga mempengaruhi seorang investor untuk 

melakukan keputusan investasinya. Risk perception diartikan sebagai cara seorang 

investor melihat risiko dari finansial aset yang tergantung dari pandangan dan 

pengalamannya berinvestasi. Masing-masing investor presepsi dan toleransi 

terhadap risiko. Kumar dan Rajitha (2014) menyatakan bahwa presepsi terdahap 

risiko dari seorang investor merupakan faktor penting yang mempengaruhi 

keputusan investasi.   
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Penelitian mengenai pengaruh behavioral finance terhadap pengambilan 

keputusan investasi pernah diteliti oleh beberapa peneliti, diantaranya Alquraan et 

al. (2016) yang menemukan hasil bahwa perilaku menghindari risiko, 

overconfidence, persepsi terhadap risiko memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pengambilan keputusan investasi. Javed et al. (2017) Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa herding, overconfidence, availability, dan representativeness 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi. Begitupun 

penelitian dari Baghani dan Sedaghat (2016) yang mendapatkan hasil bahwa 

terdapat pengaruh signifikan dari risk perception dan risk tolerance terhadap 

keputusan investasi.  Penelitian dari Mahina et al. (2017) menyatakan terdapat 

pengaruh signifikan dari perilaku keuangan yaitu, self-serving bias, over-optimism 

bias, loss aversion bias, self-atribution bias, confirmatory bias terhadap 

keputusan investasi. 

Pengambilan keputusan investasi, juga tidak hanya dipengaruhi oleh 

psikologi seseorang namun juga dipengaruhi oleh latar belakang demografi. Latar 

belakang demografi yang dimaksud seperti usia, pendidikan, jenis kelamin, 

penghasilan, pekerjaan dan pengalaman investasi.  Perbedaan latar belakang 

demografi dapat memberikan presepsi berbeda, dan berpengaruh terhadap 

keputusan investasi. Penelitian Bashir et al. (2013) mendapatkan hasil bahwa laki 

– laki dan orang muda lebih bersifat pengambil risiko dibandingkan dengan 

wanita dan orang tua. Ton dan Nguyen (2014) dalam penelitiannya menemukan 

bahwa kelompok laki – laki memiliki keinginan untuk mengambil resiko 

dibandingkan dengan kelompok perempuan. Kelompok pensiuan lebih cenderung 
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untuk tidak mengambil risiko. Kelompok dengan pengalaman investasi lebih dari 

lima tahun cenderung lebih berani mengambil risiko dan kecenderungan 

pengambilan risiko cenderung sama untuk masing – masing tingkat pendapatan. 

Menurut Sadiq dan Ishaq (2014) toleransi terhadap risiko dari seorang 

investor akan lebih tinggi seiring dengan bertambahnya usia dari investor tersebut. 

Hal tersebut dikarenakan, semakin bertambahnya usia investor maka pengalaman 

dan pengetahuan tentang investasi akan lebih baik untuk menentukan keputusan 

investasi. Selain jenis kelamin dan usia, hal yang dapat mempengaruhi keputusan 

investasi adalah pendidikan. Tingkat pendidikan dan toleransi terhadap risiko 

memiliki pengaruh yang positif (Graham et al., 2009). Artinya dengan 

bertambahnya tingkat pendidikan, maka toleransi terhadap risiko semakin tinggi 

pula.  

Investasi yang dilakukan oleh seorang investor tentunya bergantung pada 

tingkat pendapatan yang dimiliki oleh investor. Investor dengan tingkat 

pendapatan tinggi akan cenderung untuk berani mengambil risiko dalam 

berinvestasi, begitupun sebaliknya. Jenis pekerjaan dan pengalaman investasi juga 

berpengaruh terhadap risk perception dan keputusan investasi. Seorang investor 

dengan jenis pekerjaan yang baik atau pengalaman investasi yang baik juga akan 

lebih berani untuk mengambil risiko saat melakukan keputusan investasi. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sadiq dan Ishaq (2014) disebutkan 

bahwa terdapat pengaruh karakteristik demografik yaitu pendidikan, tingkat 

penghasilan, dan pengalaman investasi yang berpengaruh terhadap persepsi 

terhadap risiko dan keputusan investasi. Sebaliknya, Geetha dan Ramesh (2012) 
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juga menemukan hasil bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara faktor 

demografik terhadap keputusan investasi.   

 Menurut Rekik dan Boujelbene (2013), pengambilan keputusan investasi 

menjadi bagian yang penting dalam suatu proses investasi. Hal tersebut 

menyangkut dengan risk dan return dari instrumen investasi yang telah dipilih. 

Kesalahan pengambilan keputusan investasi dapat menyebabkan kerugian di masa 

yang akan datang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mempelajari faktor – 

faktor yang dapat mempengaruhi keputusan investasi dilihat dari sudut pandang 

yang berbeda, yaitu dari sisi behaviour finance dan faktor demografi. Disini 

penelitian akan memberikan judul “Pengaruh Perilaku Keuangan dan 

Karakteristik Demografi terhadap Keputusan Investasi Saham” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan 

pada penelitian ini adalah:  

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan dari perilaku keuangan risk perception 

terhadap keputusan investasi saham? 

2. Apakah terdapat pengaruh signifikan dari perilaku keuangan herding 

terhadap keputusan investasi saham? 

3. Apakah terdapat pengaruh signifikan dari perilaku keuangan loss aversion 

terhadap keputusan investasi saham? 

4. Apakah terdapat pengaruh signifikan dari perilaku keuangan overconfidence 

terhadap keputusan investasi saham? 
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5. Apakah terdapat pengaruh signifikan dari karakteristik demografi (usia, jenis 

kelamin, pendidikan, tingkat pendapatan, dan jenis pekerjaan) terhadap 

keputusan investasi saham?  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain:  

1. Menganalisis pengaruh dari perilaku keuangan risk perception terhadap 

keputusan investasi saham. 

2. Menganalisis pengaruh dari perilaku keuangan overconfidence terhadap 

keputusan investasi saham. 

3. Menganalisis pengaruh dari perilaku keuangan loss aversion terhadap 

keputusan investasi saham. 

4. Menganalisis pengaruh dari perilaku keuangan herding terhadap keputusan 

investasi saham. 

5. Menganalisis pengaruh dari karakteristik demografi (usia, jenis kelamin, 

pendidikan, tingkat pendapatan, dan jenis pekerjaan) terhadap keputusan 

investasi saham.  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, diantaranya untuk:  

1. Bagi investor, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan 

pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi 

sehingga dapat memaksimalkan keuntungan investasi yang telah 
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ditanamkan serta mencegah pengambilan keputusan investasi yang tidak 

tepat. 

2. Bagi penelti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai 

bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait studi pengambilan 

keputusan investasi.  

3. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana mengaplikasikan 

ilmu yang diperoleh selama pendidikan di Perguruan Tinggi. 

 

1.4 Sistematika Penulisan  

 Teori sistematis dari penelitian ini bertujuan untuk menyederhanakan dan 

memberikan ikhtisar diskusi yang lebih instruktif dan terstruktur. Makalah ini 

dibagi menjadi lima bab secara berurutan. Hubungan antara bab pertama dan bab 

lainnya saling terkait, sehingga penulisan sistem dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pendahuluan mendeskripsikan secara singkat gambaran mengenai hal–

hal yang mendasari dan mendorong dilakukannya penelitian yang 

menjadi latar belakang dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian serta  sistematika penulisan dari penelitian ini. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Landasan teori menguraikan tinjauan pustaka yang mendasari masalah 

yang menjadi objek penelitian beserta uraian dan penjelasan terkait, 
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teori-teori yang mendasari rerangka atau bagan konseptual serta 

pengembangan dari hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN     

Metode penelitianini menjelaskan secara rinci tentang rancangan dari 

penelitian yang dilakukan, variable dan pengukuran yang dipilih, cara 

atau metode dari pengambilan sampel dan prosedur yang dilakukan 

pengumpulan data serta metode yang dipilih dalam melakukan analisis 

data penelitian. 

BAB IV:  ANALISIS DAN PEMBAHASAN            

Analisis beserta pembahasan memaparkan tentang gambaran analisis 

data dan penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian beserta 

pembahasannya yang menguraikan deskripsi data, analisis data dan 

pembahasan hasil dari penelitian ini. 

BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI  

Bab terakhir berisi simpulan yang menguraikan ikhtisar dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan dan merupakan jawaban permasalahan 

yang terungkap berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan penelitian 

serta implikasi penelitian yang meliputi saran-saran praktis dan saran 

untuk penelitian selanjutnya. 
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