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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Saat ini pertumbuhan pasar ekuitas terus meningkat dibeberapa tahun ini, 

populasi dari investor juga terus meningkat dikarenakan setiap individu investor 

dalam pasar tentu mencari pengembalian profit setinggi-tingginya untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, dalam berinvestasi investor cenderung 

dipengaruhi oleh faktor psikologi dan perilaku dari investor itu sendiri. Faktor-

faktor tersebut mempunyai peran penting dalam keputusan investasi oleh investor. 

Faktor tersebut membantu investor meminimalisir kerugian yang bisa terjadi saat 

berinvestasi dalam pasar begitu juga dapat menjadi faktor meningkatkan angka 

kerugian dalam berinvestasi. 

 Bagi investor dalam membuat keputusan investasi sangatlah penting 

dikarenakan keputusan tersebut dapat memberikan investor itu pengembalian 

yang tinggi maupun kerugian yang sangat besar. Maka dari itu investor harus 

tetap berhati-hati dalam pengambilan keputusan beserta faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor psikologi memiliki peran yang sangat besar dalam 

pembuatan keputusan dikarenakan faktor tersebut cenderung sebagai faktor 

penentu investor suka atau tidaknya dalam keputusan investasi tersebut. 

 Saat ini juga perilaku dari investor juga menjadi salah satu faktor dalam 

membuat keputusan investasi. Riaz dan Hunjra (2015) mengatakan perilaku 

investor berperan penting dalam keputusan ini dikarenakan investor cenderung 

mengambil keputusan secara emosional dan tidak diragukan lagi investor lebih 
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cenderung berinvestasi dengan menggunakan firasatnya dibandingkan dengan 

perhitungan yang lebih akurat. 

 Dilain sisi perilaku finansial dari investor merupakan jenis ajaran baru 

yang membuktikan bahwa sisi emosional dari masyarakat dapat menentukan 

keputusan investasi. Begitu juga faktor psikologi mengarahkan masyarakat kearah 

keputusan investasi yang irasional. Masyarakat cenderung tidak berpikir secara 

rasional dan tidak mempunyai cukup waktu untuk mengolah segala informasi 

yang diperlukan untuk membuat sebuah keputusan investasi. Menyebabkan 

masyarakat lebih bergantung kepada heuristic dalam pengambilan keputusan 

investasi. 

 Dikutip dari Forbes (2017) dikatakan investasi emas masih dapat menjadi 

pilihan dalam investasi jangka panjang dikarenakan kaum milenial masih 

mempunyai jangka waktu yang panjang untuk berinvestasi. Dimana hal tersebut 

dapat menjadi sebuah benefit bagi kaum milenial yang mempunyai jangka waktu 

penyimpanan yang lebih panjang dalam investasi emas tersebut. 

Investasi emas logam sebagai pengatur nilai dalam pasar dan 

menggambarkan aset yang tergolong aman bagi investor. Emas melindungi nilai 

jangka panjang dan tidak secara langsung dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi 

pada setiap negara. Bebas dari risiko kredit emas dibuktikan menjadi salah satu 

solusi yang efektif untuk mengelola kekayaan. 

Dengan pertimbangan yang cukup mendukung investor dalam berinvestasi 

pada pasar emas logam. Dikarenakan emas cenderung bergerak secara bebas dari 

pada bentuk investasi lainnya dan merupakan penanda ekonomi pokok. Dengan 
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bobot kecil emas dalam portofolio investasi dapat membantu mengurangi risiko 

secara keseluruhan. 

Emas diinvestasikan dalam aset keuangan tradisional seperti saham dan 

obligasi sebagian portofolio investasi. Alasan untuk memegang investasi yang 

beragam adalah untuk melindungi portofolio terhadap fluktuasi nilai dari setiap 

kelas aset tunggal. 

Emas meningkatkan stabilitas dan kemungkinan untuk diprediksi kembali. 

Hal ini tidak berkorelasi dengan aset lainnya karena perkembangan harga emas 

tidak dipicu oleh faktor yang sama dengan faktor yang mendorong aset lain. Emas 

juga secara signifikan lebih stabil dibandingkan dengan indeks saham lain. 

Secara tradisional akses ke pasar emas dapat melalui, sebagai berikut:  

a. Investasi di emas fisik seperti koin emas atau emas batangan dan untuk 

nilai yang lebih besar dengan cara di atas hitungan pasar emas berjangka.  

b. Ekuitas pertambangan emas dapat diakses melalui reksa dana yang 

berorientasi emas. 

Di Indonesia terdapat perusahaan yang mengelolah emas batangan yaitu 

PT. Antam (Persero) Tbk. Antam merupakan perusahaan yang bergerak 

dipertambangan yang telah terdiversifikasi dan terintegrasi. Antam memperjual 

belikan emasnya kepada masyarakat.  

Untuk saat, di Indonesia sudah tersedia berbagai cara untuk melakukan 

investasi emas dengan mudah. Seperti halnya perusahaan antam memperjual 

belikan emas batangan yang dapat diakses melalui setiap cabang Pegadaian dan 
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perusahaan teknologi Indonesia yang sering disebut Tokopedia juga menyediakan 

fitur jual beli emas batangan Antam. 

Melani (2016) pada liputan6.com mengatakan ketika berinvestasi properti 

perlu diperhatikan aspek legalitas agar tidak menjadi masalah hukum dan cara 

pembayaran dilihat dari jangka waktu pembayaran yang dimana jika jangka waktu 

KPR (Kredit Pemilikan Rumah) makin panjang biaya cicilannya rendah dan 

bunga yang harus dibayar semakin besar. Sedangkan dalam berinvestasi emas 

diperhatikan harga per gram emas saat membelinya. Dikarenakan harga emas 

logam mulia 50 gram lebih murah dibandingkan dengan harga emas logam mulia 

10 gram per gramnya. Fitriya (2018) menjelaskan masyarakat sekarang sudah 

berpikir panjang dalam menyiapkan masa depan. Untuk investasi komoditas yang 

cukup memberikan keuntungan yang menjanjikan adalah emas. Dikarenakan 

risiko investasi emas sangat rendah dan dana yang dibutuhkan untuk berinvestasi 

emas terjangkau. Demikian juga emas batangan mudah untuk dijual dan bisa 

digunakan sebagai jaminan dalam peminjaman. 

Kota Batam yang berada di Indonesia merupakan kota dengan 

pertumbuhan terpesat dibidang ekonomi disertai juga minat dari masyarakat kota 

Batam terhadap investasi emas yang cenderung naik setiap tahunnya (JPNN, 

2011). Tentu masyarakat ingin menyisihkan sedikit atau banyak dari keuangannya 

untuk diinvestasikan dengan asumsi mendapat keuntungan di masa yang akan 

datang. Dengan segala kemudahan yang tersedia seperti halnya cabang Pegadaian 

yang ada di Kota Batam dan Tokopedia yang dapat diakses online orang 
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masyarakat kota Batam dengan harga terjangkau meningkatkan minat masyarakat 

untuk berinvestasi dalam emas batangan yang sering disebut sebagai logam mulia. 

Berdasarkan latar belakang di atas ini, peneliti berkeinginan untuk melakukan 

penelitian yang mengenai faktor-faktor seperti faktor perilaku dan psikologi 

dalam investasi emas. Maka dari itu peneliti mengajukan penelitian dengan judul 

Analisis Faktor Heuristic, Risk Aversion, dan Information Asymmetry yang 

Mempengaruhi Investasi Emas Di Kota Batam. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Diatas ini berlandasan latar belakang pada riset dapat disusunkan 

permasalahan pada riset ini, yakni: 

1. Apakah ada dampak yang signifikan antara representative bias pada gold 

investment decision ? 

2. Apakah ada dampak yang signifikan antara availability bias pada gold 

investment decision ? 

3. Apakah ada dampak yang signifikan antara anchoring pada gold 

investment decision ? 

4. Apakah ada dampak yang signifikan antara risk aversion pada gold 

investment decision ? 

5. Apakah ada dampak yang signifikan antara information asymmetry pada 

gold investment decision ? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Makna dari riset ini, yakni: 

1. Untuk mendapati dampak yang signifikan antara representative bias pada 

gold investment decision. 

2. Untuk mendapati dampak yang signifikan antara availability bias pada 

gold investment decision. 

3. Untuk mendapati dampak yang signifikan antara anchoring pada gold 

investment decision. 

4. Untuk mendapati dampak yang signifikan antara risk aversion pada gold 

investment decision. 

5. Untuk mendapati dampak yang signifikan antara information asymmetry 

pada gold investment decision. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Kegunaan dan fungsi yang diinginkan dari pelaksanaan penelitian ini, 

sebagai berikut: 

a. Bagi investor 

Diharapkan dari riset ini dapat membuat investor berminat terhadap 

investasi emas Antam dikarenakan investasi ini dapat memberikan 

keuntungan untuk kedua belah pihak. 

b. Bagi pengusaha 

Diharapkan penelitian ini dapat menarik minat pengusaha untuk 

berinvestasi emas Antam dalam jangka panjang yang dimana hasil dari 
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investasi emas Antam dapat dijadikan modal dalam berwirausaha oleh 

pengusaha. 

c. Bagi masyarakat 

Diharapkan penelitian ini pegawai berminat untuk melakukan investasi 

emas yang dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. 

d. Bagi akademis 

Diharapkan dapat memberikan pegetahuan mengenai investasi terkhusus 

dibidang investasi emas. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Dalam riset ini akan dipaparkan kedalam lima komponen dengan 

penataan, yakni: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bagian pendahuluan akan dijelaskan uraian latar belakang 

dalam penetapan subjek dari riset, persoalan yang akan dihadapi 

dalam riset ini, misi serta manfaat dari riset dan penataan 

penulisan. 

BAB II  : KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bagian kajian pustaka akan terurai landasan yang teoritis 

secara langsung berhubungan dengan topik penelitian, membahas 

hasil-hasil dari penelitian sebelumnya dan dasar dari model 

penyusunan spekulasi. 
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bagian metodologi penelitian akan membahas rencana 

pelaksanaan riset, materi dari riset, penjelasan variabel dependen 

beserta variabel independen, metode yang akan digunakan dalam 

pengumpulan data, analisis, dan uji hipotesis. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bagian analisis dan pembahasan ini akan membahas uraian 

studi pada penelitian dari data yang terkumpulkan dengan 

menggunakan alat penguji statistik serta pembahasan hasil dari 

studi tersebut. 

BAB V : KESIMPULAN SARAN DAN REKOMENDASI 

Dalam bagian kesimpulan saran dan rekomendasi akan membahas 

mengenai hasil dari kajian riset yang sudah dilaksanakan serta 

memberikan gagasan yang bermanfaat untuk penelitian 

selanjutnya. 
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