
                                   1                          Universitas Internasional Batam 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Umumnya, investasi sudah lama dikenal sebagai sebuah istilah dengan 

memiliki beberapa arti yang berkaitan dengan ekonomi ataupun keuangan, istilah 

tersebut yang berhubungan dengan akumulasi dalam bentuk aktiva dengan sebuah 

keinginan untuk memperoleh suatu keuntungan di hari kedepannya. Pada biasanya 

investasi sering disebut sebagai sebuah aksi menanamkan modal. Pada saat ini 

masyarakat sangat banyak yang sudah mempunyai pemikiran yang panjang serta 

mulai mempersiapkan harta tetap untuk masa yang akan datang. Para masyarakat 

sudah mulai untuk memutuskan untuk menabungkan ataupun menanamkan modal 

pada masa mudanya untuk dijadikan sebuah bekal untuk hari esok tidak terjadi 

kesulitan di hari tuanya.  

Terdapat beberapa instrumen investasi yang berlaku pada saat ini, dimulai 

dari keuangan sampai dengan komoditas. Terdapat beberapa tipe investasi dalam 

kategori komoditas, yaitu yang dinilai memberikan suatu keuntungan yang sangat 

cukup menjanjikan dan harga yang stabil, yaitu logam emas. Sangat banyak sekali 

gerai resmi yang menjual atau beli logam emas. Dari segi kualitas tersebut pun 

sudah pasti terjaminkan alias bukan emas palsu atau emas buatan. Dalam segi 

ukuran pun terdapat beragam, bermulai dari 1 gram sampai dengan puluhan serta 

ratusan gram. 
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Pada umumnya berinvestasi logam emas ini sebenarnya tidak membutuhkan 

modal yang sangat-sangat besar, harga jual logam emas pada saat ini yaitu sekitar 

Rp618.000/gram dan harga beli logam emas hanya sekitar Rp690.000/gram, 

dengan harga tersebut diupdate pada bulan oktober 2018 (Antam, 2018). Maka 

dari itu anda tidak perlu untuk menjadi kaya raya baru dapat berinvestasi logam 

emas ini dan harga beli pun dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. 

 Alasan berinvestasi logam emas tidak hanya itu saja, dengan invetasi logam 

emas, sang investor dapat menggadaikan emasnya pada kapan saja dan dengan 

berinvestasi logam mulia ini tidak perlu ditakutkan akan terkenakan pajak, maka 

invetasi emas adalah sebuah pilihan dengan berbagai prospek keuntungan yang 

beragam dengan membuat investasi logam mulia ini bukan hanya sebagai jaminan 

untuk masa depan namun membuat sebuah gaya hidup. Namun di Indonesia 

merupakan sebuah negara yang mempunyai tingkat inflasi yang jauh lebih tinggi 

daripada negara-negara lainnya, diantara pakar dalam investasi emas sudah tidak 

diragukan lagi kemampuannya dalam menangkal inflasi. Harga dan nilai emas 

akan melambung tinggi ketika terjadinya inflasi dikarenakan para pemegang 

saham besar cenderung akan melepaskan sahamnya dan akan berpindah ke logam 

yang mulia ini. 

 Salah satunya faktor utama terhadap para investor yang menginvestasikan 

uang atau modal yang berbentuk logam mulia ini dikarenakan harga logam emas 

selalu saja stabil yang akan naik dari tahun ke tahun. Kenaikan tersebut 

dipengaruhi dari harga emas dengan tingkat inflasi. Dengan perkiraan, jika pada 

tahun ini harga logam emas terdapat kisaran Rp 500.000,- per gram, dapat 
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diprediksi bahwa dalam satu tahun kemudian harga emas tersebut sudah dapat 

mencapai Rp 600.000,-. Namun tetapi harga dari logam emas tersebut tidak akan 

selalu naik harganya, kadangnya juga dapat mengalami penurunan harga tersebut. 

Namun pada dasarnya penurunan tersebut sangat kecil maka tidak perlu khawatir 

atas resiko kerugian, dari penurunan harga tersebut namun kemudiaan harga 

logam emas akan otomatis naik drastis. 

 Keamanan dalam berinvestasi logam emas ini juga sudah dijaminkan, sebab 

jika uang yang telah disimpankan dalam bank maka uang tersebut akan hilang 

dengan secara berlahan karena dikenakan biaya administrasi tersebut belum lagi 

dengan biaya-biaya yang lainnya.  Dengan semakin tingginya inflasi berpengaruh 

terhadap semakin tingginya harga emas. Jika seluruh dunia terjadinya inflasi 

dengan rata-rata 2% hingga 3% pertahun sedangkan di USA terdapat 3% hingga 

4% pertahun serta 5-6% pada Indonesia, dalam hitungan data statistik bila inflasi 

tersebut 10% maka harga emas akan naik sampai 30%. Jika bila inflasi tersebut 

naik hingga 100% maka harga emas akan naik 300%, dan jika pada Indonesia 

rata-rata inflasi terdapat 6% dengan pertahun maka dari itu dapat dipastikan 

bahwa harga emas dengan 5 tahun yang akan datang setidaknya akan naik hingga 

50% dari hitungan harga saat ini. 

 Kenaikan harga logam mulia ini tidak bergantungan kepada keputusan 

yang dibuat oleh pemerintah, seperti apapun itu keputusan tersebut yang dibuat 

oleh pemerintah dengan harga logam tersebut akan tetap stabil dan akan terus naik 

seperti biasanya. Sedangkan dari nilai mata uang rupiah akan sangat rendah alias 

tidak stabil, adanya kenaikan dan penurunan dalam nilainya. Berikut ini 
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merupakan kelebihan dari investasi logam emas yang perlu diketahui oleh 

masyarakat luas, kelebihan dari investasi emas itu yaitu, jumlah harta investor 

yang dijadikan dalam bentuk emas tidak akan pernah berkurang atau jatuh, namun 

tetapi akan terus bertambah nilainya karena harga emas cenderung akan naik. 

Para investor yang bertujuan untuk investasi untuk mencari keamanan, 

mudah dicairkan, manfaat pajak, pengembalian periodik, jaminan untuk masa 

depan, dan lain-lainnya juga. Dengan menggunakan kata lainnya yaitu, para 

investor terutama berinvestasi untuk memenuhi kebutuhan finansial, sosial dan 

psikologis para investor tersebut. Investasi dalam bentuk menyimpan logam 

mulia kini sedang marak dimana-mana, harga logam emas yang tidak pernah 

jatuh melainkan terus merangkak naik telah menjadi fokus para investor. 

Sementara itu, nilai emas di dunia terus naik dan peningkatan harga logam emas 

tersebut dapat mencapai sehingga 30% per tahun. 

  

Gambar 1.1  Grafik Perkembangan Harga Emas, sumber: Goldprice (2018). 
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Pada gambar diatas menjelaskan harga logam mulia berupa emas 10 tahun 

silam dalam Rupiah per gramnya, dapat dilihat pada tahun 2009 sampai dengan 

2013 harga logam emas mengalami kenaikan yang drastis, walaupun menjelang 

tahun 2014 mengalami penurunan yang disebabkan perekonomian di Amerika 

serikat membaik namun, setelah itu mulai dari tahun 2015 sampai saat ini harga 

logam emas mengalami kenaikan yang stabil. 

Atas beberapa uraian mengenai pengambilan keputusan investor terhadap 

emas, maka dari itu penulis merasa penting untuk meneliti dengan berjudul 

“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investment Decision Logam 

Emas pada Masyarakat di Kota Batam“ 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Perumusan masalah yang berdasarkan latar belakang masalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah accounting information berpengaruh signifikan terhadap 

investment decision? 

2. Apakah self-image berpengaruh signifikan terhadap investment decision? 

3. Apakah advocate recommendation berpengaruh signifikan terhadapi 

investment decision? 

4. Apakah personal financial needs berpengaruh signifikan terhadap 

investment decision? 

5. Apakah neutral information berpengaruh signifikan terhadap investment 

decision? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penelitian yang ditemukan diatas, yaitu: 

1. Untuk mengetahui accounting information memiliki pengaruh signifikan 

terhadap investment decision. 

2. Untuk mengetahui self-image memiliki pengaruh signifikan terhadap 

investment decision. 

3. Untuk mengetahui advocate recommendation memiliki pengaruh 

signifikan terhadap investment decision. 

4. Untuk mengetahui personal financial needs memiliki pengaruh signifikan 

terhadap investment decision. 

5. Untuk mengetahui neutral information memiliki pengaruh signifikan 

terhadap investment decision. 

1.3.2 Manfaat Penelitan 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah: 

a. Perusahaan Emas 

Hasil penelitian berikut dipakai untuk menjadi bahan pertimbangan agar 

perusahaan mendapatkan informasi-informasi yang ingin dicari oleh para investor 

saat ingin melaksanakan suatu investasi dan tingkatan pengaruh pada performa 

perusahaan. 

 

 

Tan Chyw Yong.Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investment Decision Logam Emas Pada Masyarakat 
di Kota Batam.2019. 
UIB Repository©2019



7 
 

Universitas Internasional Batam 

b. Investor 

Hasil-hasil penelitian yang diperolehkan dapat dipakai sebagai suatu bahan 

pertimbangan, apa yang menjadi tren yang mempengaruhi keputusan investasi 

emas. 

c. Akademis 

Pada dasarnya hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk dijadikan 

bahan untuk pembelajaran dan peninjauan hasil dari analisa serta kemungkinan 

dijadikan bahan pertimbangan untuk masa kedepannya. 

1.4   Sistematika Pembahasan 

BAB I         : PENDAHULUAN 

Pada bab 1, terdapat latar belakang penelitian, masalah penelitian, 

tujuan dan juga manfaat penelitian disertakan sistematika 

pembahasan. 

BAB II         : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Sedangkan untuk bab dua ini terdapat kerangka teoretis yang 

diperuntukkan landasan dari penelitian, model yang telah dipakai 

dalam penelitian disertai perumusan hipotesis.  

BAB III       : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini terdapat isi pendekatan serta metode pengamatan yang 

dipakai untuk pemecahan masalah, meliputi rancangan studi, objek 

penelitian, definisi-definisi operasional variabel dan teknik 

pengumpulan data serta metode analisis data. 
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BAB IV       : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab empat terdapat hasil pengolahan data yang telah 

dikumpulkan, data tersebut terdiri dari statistik deskriptif, hasil 

data outlier, uji data asumsi klasik yang meliputi data normalitas, 

uji data multikolinearitas, uji data heterokedastisitas serta dengan 

uji hipotesis. 

BAB V         : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Dan untuk bab terakhir ini diisikan dengan mengenai kesimpulan hasil 

studi, keterbatasan penelitian disertakan beberapa rekomendasi untuk 

penulis yang selanjutnya. 
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