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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

 

Studi ini akan membahas mengenai heuristic, risk aversion dan 

information asymmetry sebagai poin-poin yang mempengaruhi individu dalam 

keputusan investasi emas batangan antam. Yang dimana, penelitian-penelitian 

sebelumnya oleh para ahli menjelaskan bahwa heuristic, risk aversion dan 

information asymmetry berpengaruh terhadap individu dalam keputusan investasi 

yang akan dilakukan. 

Rasheed et al. (2018) melakukan penelitian yang membahas mengenai 

faktor yang berdampak terhadap investor dalam berinvestasi di Pakistan dan locus 

of control berperan sebagai moderasi. Dengan responden berasal dari Pakistan 

yang digunakan sebanyak 277 responden dan hanya terdapat 26 responden 

berjenis kelamin wanita dari total 277 responden tersebut. Demikian, variabel 

independen yang digunakan adalah representative, availability, locus of control 

dan variabel dependennya adalah investment decision. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Faktor yang Mempengaruhi Investor dalam Berinvestasi di  

Pakistan ; Locus of Control Berperan sebagai Moderasi. Sumber: Rasheed et al., 

2018 
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Pandey and Jessica (2018) melaksanakan penelitian yang membahas 

mengenai pengukuran bias perilaku mempengaruhi keputusan investasi properti di 

India : menggunakan IRT (local independence and unidimensionality). Dengan 

responden dari India yang digunakan sebanyak 560 responden. Demikian, 

variabel independen yang digunakan adalah loss aversion, risk aversion, mental 

accounting, representativeness, availability, anchoring, overconfidence, the 

gambler’s fallacy dan variabel dependennya adalah investment decision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Pengukuran Bias Perilaku Mempengaruhi Keputusan Investasi 

Properti di India : Menggunakan IRT. Sumber: Pandey and Jessica, 2018 
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Penelitian yang dilakukan oleh Farooq & Sajid (2015), yang membahas 

mengenai poin poin yang memberi dampak dalam keputusan investasi: bukti dari 

pengelola modal dan investor di Pakistan. Dari responden di Pakistan yang 

digunakan sebanyak 100 responden yang penelitian ini diukur berdasarkan 

behavioral factors dalam keputusan investasi oleh investor. Demikian, variabel 

independen yang digunakan adalah heuristics, risk aversion, use of financial tools, 

firm level corporate governance dan variabel dependennya adalah investment 

decision. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Gambar 2.3 Model Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Investasi: Bukti dari 

Pengelola Dana Ekuitas dan Investor di Pakistan. Sumber: Farooq dan Sajid, 2015 

 

 

 

 

 

 

Heuristics 

Risk Aversion 

Use of Financial Tools 

Firm Level Corporate 

Governance 

Investment Decision 

Lasmiyanto. Analisis Pengaruh Heuristic, Risk Aversion dan Information Asymmetry dalam Investment Emas 
di Kota Batam. 2019. 
UIB Repository ©2019



12 

 

  Universitas Internasional Batam 

Penelitian yang dilakukan oleh Badshah et al. (2016), yang membahas 

mengenai efek dari representative bias pada keputusan investasi. Dengan 

responden dari Pakistan yang digunakan sebanyak 120 responden merupakan 

investor dari Islamabad Stock Exchange. Demikian, variabel independen yang 

digunakan adalah representative bias, demography dan variabel dependennya 

adalah investment decision. 

 

 

 

Gambar 2.4 Model Efek dari Representative Bias pada Keputusan Investasi. 

Sumber: Badshah et al., 2016 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad et al. (2010), yang membahas 

mengenai heuristic biases dalam keputusan investasi dan harga pasar yang 

dirasakan: survei di bursa efek Pakistan. Dengan responden investor dari PSX 

(Pakistan Stock Exchange) yang digunakan sebanyak 143 responden. Demikian, 

variabel independen yang digunakan adalah age, gender, qualification, martial 

status, tenure, representative, overconfidence, availability, anchoring dan 

variabel dependennya adalah investment decision serta perceived market 

efficiency. 
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Gambar 2.5 Model Heuristic Biases dalam Keputusan Investasi dan Harga Pasar 

yang Dirasakan. Sumber: Ahmad et al., 2010 

Penelitian yang dilakukan oleh Zahera dan Bansal (2018), yang membahas 

mengenai apakah investor menunjukkan bias perilaku di pengambilan keputusan 

investasi. Dengan responden investor yang digunakan sebanyak 220 responden 

untuk meneliti behavioral factors dalam investment decision dapat meningkatkan 

profit dari investor yang ada di Pakistan. Demikian, variabel independen yang 

digunakan adalah representativeness, overconfidence, availability, anchoring, 

disposition effect, herding effect, mental accounting, confirmation bias, hindsight 

bias, house money effect, endowment effect, loss aversion, framing, home bias, 

self-attribution bias, conservatism bias, risk aversion, recency dan variabel 

dependennya adalah investment decision. 
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Gambar 2.6 Model Apakah Investor Menunjukkan Bias Perilaku di Pengambilan 

Keputusan Investasi? Sumber: Zahera dan Bansal, 2018 

Penelitian yang dilakukan oleh Ikram  (2016), yang membahas mengenai 

sebuah investigasi empiris pada determinasi perilaku, pengaruh pada keputusan 

investasi, peran moderate pada locus of control. Dengan kuesioner yang tersebar 

sebanyak 250 dan menerima sebanyak 150 responden yang mengisi kuesioner 

yang berasal dari Rawalpindi dan Islamabad, Pakistan. Demikian, variabel 
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independen yang digunakan adalah representative, availability, locus of control 

dan variabel dependennya adalah investment decision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Model Investigasi Empiris pada Determinasi Perilaku, Pengaruh pada 

Keputusan Investasi, peran moderate pada locus of control. Sumber: Ikram, 2016 

 Penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. (2017), yang membahas 

mengenai peran dari efek house money dan availability heuristic pada keputusan 

investasi. Dengan menggunakan data stock index returns yang diambil dari 

database TEJ membandingkan peran dari house money dan availability heuristic 

yang dapat memberikan efek terbesar dalam keputusan investasi. Demikian, 

variabel independen yang digunakan adalah house money, availability dan 

variabel dependennya adalah investment decision. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Model dari Peran dari Efek House Money dan Availability Heuristic 

pada Keputusan Investasi. Sumber: Chen et al., 2017 
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Penelitian yang dilaksanakan oleh Bakar dan Yi (2016) ini membahas 

faktor psikologi yang memberi dampak pada ketentuan investasi di pasar saham 

Malaysia: Kasus dari Klang Valley dan Pahang. Data responden sebanyak 100 

dari 200 yang tersebar di Kota KlangValley dan Pahang  yang digunakan dan 

dimana peneliti percaya bahwa faktor psikologi juga berperan dalam keputusan 

investasi. Demikian, variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah overconfidence, conservatism, herding, availability bias dan variabel 

dependennya adalah investment decision. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Model dari Faktor Psikologi pada Keputusan Investasi di Pasar 

Saham Malaysia dari Klang Valley dan Pahang. Sumber: Bakar dan Yi, 2016 
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Penelitian yang dilakukan oleh Achieng dan Nairobi (2015) yang 

membahas mengenai efek dari heuristic biases pada pengembalian investasi oleh 

unit terpercaya di Kenya. Dengan perilaku finansial sebagai media pengukur 

seorang investor dalam penentuan investasi. Demikian, variabel independen yang 

digunakan adalah overconfidence, representative, anchoring, investment return 

dan variabel dependennya adalah investment decision. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Model dari Heuristic Biases pada Pengembalian Investasi oleh Unit 

Terpercaya dari Kenya. Sumber: Achieng dan Nairobi, 2015 

 Penelitian yang dilakukan oleh Sarwar dan Afaf (2016) yang membahas 

mengenai perbandingan antara faktor psikologi dan ekonomi yang mempengaruhi 

perilaku investor dalam keputusan investasi. Dengan membagikan kuesioner 

kepada investor-investor di LSE. Data yang akan digunakan sebanyak 254 

responden yang membantu peneliti membuktikan faktor psikologi dan ekonomi 

saling signifikan terhadap perilaku keputusan investasi. Demikian, variabel 

independen yang digunakan adalah overconfidence, optimism, fear of loss, herd 

behavior, positive attitude, consultncy effect, cognitve bias, overall performance 

of company, price movement information, risk aversion, risk taking capacity, 

profitability dan variabel dependennya adalah investment decision. 
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Gambar 2.11 Model Perbandingan Antara Faktor Psikologi dan Ekonomi yang 

Mempengaruhi Perilaku Investor dalam Keputusan Investasi. Sumber: Sarwar dan 

Afaf, 2016 
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Penelitian yang dilakukan oleh Islamoğlu et al. (2015) yang membahas 

mengenai faktor penentu yang mempengaruhi perilaku investasi dari investor: 

studi kasus pada perbankan. Dengan penggunaan data dari 24 cabang bank dengan 

total responden sebanyak 277 orang. Demikian, variabel independen yang 

digunakan adalah effect of income, conscious investor, tracking investment 

information, banking and payment, effect of religion, society, traditional investor 

attitude, information asymmetry, knowledge level of investors, general factors dan 

variabel dependennya adalah investment decision. 

 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Model Faktor Penentu yang Mempengaruhi Perilaku Investasi dari 

Investor, Studi Kasus pada Perbankan. Sumber: Islamoğlu et al., 2015 
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Penelitian yang dilakukan oleh Lodhi (2014), yang membahas mengenai 

faktor yang mempengaruhi perilaku investasi individu: studi kasus empiris di 

Kota Karachi. Sample data yang terkumpul sebanyak 60 responden dengan tujuan 

meneliti cara pemilihan investasi investor di Karachi, Pakistan. Berikut variabel 

independen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah openness to 

experience, accounting infomartion, information asymmetry, financial literacy 

dan variabel dependennya adalah investment decision. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.13 Model Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Investasi pada Individu 

dari Studi Kasus Empiris di Kota Karachi. Sumber: Lodhi, 2014 

Penelitian yang dilakukan oleh Lambert et al. (2012) yang membahas 

apakah keahlian itu mempengaruhi rasa percaya diri berlebihan dalam penilaian 

dan penentuan di keputusan investasi. Dengan penyebaran kuesioner kepada 

investor-investor yang sudah berpengalaman dalam berinvestasi untuk melihat 

apakah rasa percaya diri yang berlebihan diri dapat mempengaruhi yang lebih 

baik atau buruk kepada investor dalam keputusan investas, Berikut variabel 

independen yang digunakan adalah overconfidence, forecasting difficulty, asset 

knowledge, risk perception, risk aversion dan variabel dependennya adalah 

investment decision. 
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Gambar 2.14 Model Rasa Percaya Diri Berlebihan Mempengaruhi Investor dalam 

Penilaian dan Penentuan Keputusan Investasi. Sumber: Lambert  et al., 2012 

Penelitian yang dilakukan oleh Geetha dan Vimala (2014) yang membahas 

mengenai persepsi rumah tangga oleh investor terhadap pemilihan investasi. 

Mengevaluasi tingkat kesadaran dan perilaku investor terhadap investasi dalam 

berbagai jenis finansial tersedia yang akan berguna untuk evolusi dari instrumen 

dari penyimpanan finansial yang diteliti melalui demografi investor. Berikut 

variabel independen yang digunakan adalah gender, age, educational, family size, 

occupation, monthly income dan variabel dependennya adalah investment 

decision. 
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Gambar 2.15 Model Persepsi Rumah Tangga oleh Investor terhadap Pemilihan 

Investasi. Sumber: Geetha dan Vimala, 2014 

Mohammed Abu Nada (2013) menjalankan penelitian yang membahas 

mengenai poin-poin perilaku yang memberi dampak terhadap keputusan investasi, 

sebuah studi empiris di Palestine Stock Exchange. Dalam penelitian ini membahas 

pengaruh dari behavioral biases di Palestine Stock Exchange dengan 

menggunakan sample data sebanyak 400 investor yang dalam Palestine Stock 

Exchange. Berikut variabel independen yang digunakan adalah overconfidence, 

representative, anchoring, mental accounting, loss aversion, risk aversion, 

gamblers fallacy, availability, self-control dan variabel dependennya adalah 

investment decision. 
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Gambar 2.16 Model Faktor Perilaku yang Mempengaruhi Keputusan Investasi, 

Sebuah Studi Empiris di Palestine Stock Exchange. Sumber: Mohammed Abu 

Nada, 2013 

Penelitian yang dilakukan oleh Anbar dan Eker (2010) yang membahas 

mengenai penelitian empiris untuk menentukan hubungan diantara personal 

financial risk tolerance and demographic characteristic. Dalam penelitian ini 

membahas resiko finansial dalam berinvestasi yang dilihat ataupun dinilai 

berdasarkan faktor demografi dan toleransi atas resiko finansial oleh investor. 

Berikut variabel independen yang digunakan adalah financial risk, risk aversion, 

financial risk tolerance, age, marital status, class, gender, working in a job, 

number of children, monthly personal income, monthly family total income dan 

variabel dependennya adalah investment decision. 
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Gambar 2.17 Model Penelitian Empiris dalam Menentukan Hubungan Diantara 

Personal Financial Risk Tolerance and Demographic Characteristic. Sumber: 

Anbar dan Eker, 2010 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ndungu dan Aduda (2012) yang 

membahas mengenai faktor penentu dalam perilaku investor di The Nairobi 

Securities Exchange. Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan 

metode wawancara serta pembagian kuesioner dengan bertujuan untuk meneliti 

faktor yang paling menunjukkan paling berpengaruh investor dalam berinvestasi. 

Berikut variabel independen yang digunakan adalah representativeness, 

availability bias, gambler's fallacy, overconfidence, prospect theory, risk 

aversion, loss aversion, mental accounting, herding effect, market factors dan 

variabel dependennya adalah investment decision. 
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Gambar 2.18 Model Faktor Penentu dalam Perilaku Investor di The Nairobi 

Securities Exchange. Sumber: Ndungu dan Aduda, 2012 

 Penelitian ini dilaksanakan oleh Baker et al. (2018) yang membahas 

bagaimana pengetahuan finansial dan variabel demografi mempengaruhi faktor 

perilaku dalam investasi. Penelitian ini melakukan riset terhadap investor pasar 

saham di India. Peneliti mempunyai tiga alasan utama untuk menjalankan risetnya 

di pasar saham India, yaitu memastikan adanya pengaruh faktor perilaku, 

menganalisis bagaimana faktor demografi dan faktor perilaku dapat berhubungan, 

dan menjelajah/mendalami hubungan antar pengetahuan finansial dengan faktor 

perilaku. Berikut variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

overconfidence, disposition effect, anchoring, representative, mental accounting, 

familiarity, availability, hindsight bias, emotional bias, herding, gender, age, 

martial status, education, occupation, annual income, experience, financial 

literacy dan variabel dependennya adalah investment decision. 
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Gambar 2.19 Model Pengetahuan Finansial dan Variabel Demografi yang 

Mempengaruhi Faktor Perilaku dalam Investasi. Sumber: Baker et al., 2018 
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Penelitian yang dilakukan oleh Beracha dan Skiba (2014) yang 

menyinggung mengenai pengambilan keputusan investasi properti yang 

dipengaruhi oleh perilaku finansial. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam 

pengambilan keputusan investasi properti di Amerika mempunyai dua faktor yang 

mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan yang sering disebut sebagai 

the two building blocks of behavioral finance yang berisi faktor limit to arbitrage 

dan psychological biases. Variabel indenpenden yang terdapat dalam limit to 

arbitrage adalah liquidity, uniqueness, short sale constraints kemudian variabel 

yang terdapat dalam psychological biases adalah overconfidence, conservatism 

bias, mental accounting, information and familiarity, anchoring, loss aversion, 

ownership bias dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah investment 

decision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 Model Pengambilan Keputusan Investasi Properti yang Dipengaruhi 

oleh Perilaku Finansial. Sumber: Beracha dan Skiba, 2014 
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 Penelitian ini membahas mengenai efek dari faktor perilaku pada investor 

di Kenya dalam keputusan investasi. Penelitian ini dilaksanakan oleh Dakane 

(2014) yang dimana perilaku finansial secara sains menganalisis perilaku  

partisipan pasar serta mengungkapkan motif pengambilan keputusan yang 

irasional begitu juga dapat membantu menghindari dampak dari perilaku finansial 

untuk keputusan investasi dan dapat memikat beberapa individu untuk melakukan 

investasi. Berikut variabel independen yang digunakan dalam penelitian regret 

theory, prospect theory, mental accounting, cognitive dissonance, representative, 

illusion of control bias, hindsight bias, cognitive dissonance bias, availability, 

self-attribution bias, loss aversion bias, risk aversion, overconfidence, over-

optimism bias dan variabel dependennya adalah investment decision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21 Model Efek dari Faktor Perilaku pada Investor di Kenya dalam 

Keputusan Investasi. Sumber: Dakane, 2014 
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 Penelitian ini dilaksanakan oleh Shah, Ahmad dan Mahmood (2018) yang 

meneliti mengenai bias heuristik dalam keputusan investasi dan efisiensi pasar. 

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan beberapa bias heuristik yang 

memberikan dampak terhadap keputusan investasi pada PSX dan efisiensi pasar 

yang dirasakan. Berikut variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, 

overconfidence, representativeness, availability, anchoring, market efficiency dan 

variabel dependennya berupa investment decision. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.22 Model Mengenai Bias Heuristik pada Keputusan Investasi dan 

Efisiensi Pasar di PSX. Sumber: Shah, Ahmad dan Mahmood, 2018 
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Penelitian berjudul efek dari bias perilaku individu pada pilihan investasi 

di Nairobi pertukaran sekuritas : kasus pada investor Kisumu County diteliti oleh 

Ratemo (2016). Menurut Ratemo (2016) keputusan investasi diharapkan dapat 

meningkatkan kepuasan finansial begitu juga meningkatkan kualitas hidup dari 

individu tersebut. Berikut variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah overconfidence, anchoring, representative, loss aversion, mental 

accounting dan investment decision sebagai variabel dependennya. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.23 Model Efek dari Bias Perilaku Individu pada Pilihan Investasi di 

Nairobi Security Exchange : Case of Kisumu County. Sumber: Ratemo, 2016 

 Pengaruh dari faktor perilaku terhadap keputusan investasi dan performa : 

studi pada investor di Colombo Stock Exchange, Sri Lanka. Penelitian ini dibuat 

oleh  Kengatharan dan Kengatharan (2014) yang mempunyai tujuan menjelajahi 

faktor perilaku yang mempengaruhi individu dalam memgambil keputusan di 

Colombo Stock Exchange dan meneliti apakah faktor perilaku tersebut 

mempunyai pengaruh terhadap investor dalam membuat keputusan investasi. 

Berikut variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

representative, overconfidence, anchoring, gambler’s fallacy, availability bias, 

loss aversion, regret aversion, mental accounting, price changes, market 
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information, past trends of stocks, fundamentals of underlying stocks, customer 

preference, over-reaction to price changes, buying and selling decision of other 

investors, choice of stock to trade of other investors, volume of stock to trade of 

other investors, speed of herding dan investment decision sebagai variabel 

dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.24 Model Pengaruh dari Faktor Perilaku terhadap Keputusan Investasi 

dan Performa : Studi pada Investor di Colombo Stock Exchange, Sri Lanka. 

Sumber: Kengatharan, 2014 

 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

 Investment decision adalah penentuan atau keputusan dari individu dalam 

menentukan pilihan bentuk investasi yang diinginkan oleh individu tersebut. 

Setiap investor ingin mendapatkan hasil semaksimal mungkin dari sejumlah uang 
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yang diinvestasikan kedalam produk investasi yang digunakan. Dalam 

memaksimalkan hal tersebut diperlukan pengetahuan yang luas dalam bidang 

finansia, semakin luas pengetahuannya semakin bagus seorang individu dalam 

pemilihan bentuk investasi.  

 Hilton (2011) mengatakan akhir-akhir ini faktor perilaku investor menjadi 

salah satu faktor investor melakukan kesalahan dalam menginvestasikan uangnya 

kedalam produk investasi yang dapat disangkut pautkan dengan persepsi pribadi 

investor, ingatan investor, dan pendapat investor tanpa didasari oleh kesadaran 

dirinya dalam berinvestasi. 

 Dalam teori finansial dalam dunia investor juga dipengaruhi oleh banyak 

faktor dalam investasi, yaitu secara psikologi dan perilaku investor yang dapat 

menghambat proses dari keputusan investasi yang baik. 

 Oleh karena itu, disaat investor membuat sebuah keputusan diperlukan 

pertimbangan dan perencanaan sematang-matangnya. Sehingga dapat mengurangi 

sebanyak mungkin kerugian dalam berinvestasi. 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan Information Asymmetry dan Investment Decision 

 Menurut penelitian Lodhi (2014) Statistik survei menunjukkan respons 

yang tinggi yang mengatakan bahwa information asymmetry mengarah pada 

seleksi yang merugikan investasi. Untuk mengatasi masalah ini hipotesis diuji 

yang hasilnya mengatakan bahwa information asymmetry dapat lebih rendah 

dengan menganalisis semakin banyak laporan keuangan. Semakin banyak dan 
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lebih detail investor akan mempelajari keuangan pernyataan perusahaan yang 

diinginkan lebih baik akan menjadi keputusan investasinya. 

 Bagi Beracha dan Skiba (2014) Di pasar real estat, beberapa informasi 

yang relevan tentang properti tertentu tidak tersedia untuk umum dan banyak dari 

informasi ini tidak dapat diakses dengan mudah melalui internet. Bahkan ketika 

detail pada properti tertentu tersedia melalui web, informasi penting lainnya 

tentang properti mungkin tidak tersedia. Maka dari itu hal tersebut membuat 

seorang investor sulit dalam membuat keputusan investasi terhadap properti yang 

ingin diambil. 

2.3.2 Hubungan Availability Bias dan Investment Decision 

 Dalam penelitian Ikram (2016) mengatakan ini adalah persepsi umum 

yang bias dari availability bias (media, tindakan rekan, pensinyalan pasar, dll.) 

Berhubungan terbalik dengan investasi pengambilan keputusan tetapi dalam 

penelitian ini hasil tidak mendukung hipotesis karena investor di pasar keuangan 

Pakistan dipengaruhi oleh keluarga, budaya, norma dan nilai karena kolektivisme 

adalah bagian integral dari budaya di Pakistan.  

 Berdasarkan hipotesis menunjukkan ketersediaan bias secara signifikan 

dan positif berhubungan dengan keputusan investasi (dukungan) Hasilnya 

menunjukkan bahwa investor di PSX dipengaruhi oleh availiability bias. Investor 

lebih suka membeli hanya saham yang lebih banyak informasi tersedia bagi 

daripada melakukan analisis lengkap dari semua informasi yang tersedia dan 

relevan, dan berinvestasi dalam saham hanya berdasarkan kesamaan karakteristik 

dengan kinerja yang diharapkan. Investor juga bergantung pada keputusan pada 

Lasmiyanto. Analisis Pengaruh Heuristic, Risk Aversion dan Information Asymmetry dalam Investment Emas 
di Kota Batam. 2019. 
UIB Repository ©2019



34 

 

  Universitas Internasional Batam 

informasi yang tersedia yang kadang-kadang dapat menyebabkan kinerja pasar 

yang buruk, terutama ketika investor disesatkan oleh informasi yang salah. Oleh 

karena itu, penelitian ini memberikan penjelasan untuk perilaku investor yang 

menyebabkan pasar saham menyimpang dari efisiensi pasar saham (Rasheed et 

al., 2018). 

 Menurut Shah et al. (2018) Hasil penelitian membuktikan bahwa 

availiability bias berpengaruh negatif terhadap keputusan investasi investor 

individu yang beroperasi di PSX. Hasil ini konsisten dengan teori heuristik dan 

teori prospek, yang menyatakan bahwa pembuat keputusan menggunakan 

heuristik untuk menghindari risiko kerugian dalam situasi yang tidak pasti tetapi 

itu mengarah pada kesalahan dalam penilaian; akibatnya, investor membuat 

keputusan yang tidak rasional, yang dapat menyebabkan pasar bereaksi berlebihan 

atau kurang bereaksi - dalam kedua situasi tersebut pasar menjadi tidak efisien. 

 Menurut Bakar dan Yi (2016) hasil lebih lanjut menunjukkan bahwa 

perilaku availability bias memiliki dampak positif yang signifikan terhadap 

pengambilan keputusan investor. Bagi Mohammed Abu Nada (2013) availability 

bias berdampak pada keputusan investasi individu di PSE. Temuan dari penelitian 

menyimpulkan bahwa investor individu di PSE cukup terpengaruh atau 

terpengaruh oleh availability bias dan bahwa hipotesis tidak dapat ditolak. 

2.3.3 Hubungan Representative Bias dan Investment Decision 

 Menurut Badshah et al. (2016) studi ini menemukan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan dari representative bias  terhadap keputusan investasi diantara 

investor di Bursa Efek Islamabad. Penelitian ini menggunakan ukuran sampel 
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sebanyak 120. Ada penjelasan literature pada masa lalu yang tersedia menemukan 

bahwa representative bias memiliki pengaruh signifikan positif keputusan 

investasi. 

 Berdasarkan oleh hipotesis dari Rasheed et al. (2018). representative bias 

secara signifikan dan positif terkait dengan derajat irasionalitas dalam keputusan 

investasi. Hasilnya menunjukkan bahwa investor di Bursa Efek Pakistan (PSX) 

adalah dipengaruhi oleh representative bias. Para investor lebih suka membeli 

hanya saham-saham yang tersedia lebih banyak informasi kepada alih-alih 

melakukan analisis lengkap dari semua yang tersedia dan  informasi yang relevan, 

dan berinvestasi dalam saham hanya berdasarkan kesamaan karakteristik dengan 

kinerja yang diharapkan. Investor juga tergantung pada keputusan pada informasi 

yang tersedia yang bisa terkadang menyebabkan kinerja pasar yang buruk, 

terutama ketika investor disesatkan oleh informasi palsu. Karenanya, penelitian 

ini memberikan penjelasan untuk perilaku investor yang menyebabkan pasar 

saham menyimpang efisiensi pasar saham. 

 Dari analisis data yang dikumpulkan oleh Achieng dan Nairobi (2015). 

Penelitian menyimpulkan bahwa representative bias berpengaruh dalam 

keputusan unit trust perusahaan yang berpengaruh pada hasil investasi unit trust. 

Bias yang paling lazim di antara unit kepercayaan perusahaan terwujud dalam 

bentuk representative bias, mengarah ke masa lalu tertarik oleh keuntungan 

sebelumnya yang dihasilkan oleh portofolio investasi seperti yang harapkan laba 

berjangka menjadi perwakilan dari laba masa lalu. 
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 Farooq dan Sajid (2015) menjelaskan heuristik (bias reprensentatif) juga 

memainkan peran penting atau memiliki pengaruh pada pengambilan keputusan; 

ini adalah faktor yang sangat penting dalam keputusan investasi.  

 Dari hasil penelitian Shah et al. (2018) membuktikan bahwa 

representative bias berpengaruh negatif terhadap keputusan investasi investor 

individu yang beroperasi di PSX. Hasil ini konsisten dengan teori heuristik dan 

teori prospek, yang menyatakan bahwa pembuat keputusan menggunakan 

heuristik untuk menghindari risiko kerugian dalam situasi yang tidak pasti tetapi 

itu mengarah pada kesalahan dalam penilaian; akibatnya, investor membuat 

keputusan yang tidak rasional, yang dapat menyebabkan pasar bereaksi berlebihan 

atau kurang bereaksi - dalam kedua situasi tersebut pasar menjadi tidak efisien. 

2.3.4 Hubungan Anchoring dan Investment Decision 

 Dalam hasil penelitian Zahera dan Bansal (2018) mengatakan anchoring 

tidak hanya membantu investor ritel untuk membenarkan keputusan investasi 

tetapi juga kepada perusahaan penerbit, perantara keuangan dan penasihat 

keuangan untuk menghapus keraguan tentang pemahaman mengapa pasar tidak 

berperilaku seperti yang direncanakan atau diinginkan. Seluruh proses memahami 

suasana hati, emosi dan motivasi perilaku manusia dan untuk menemukan 

dihargai rendah dan sekuritas yang dinilai terlalu tinggi adalah keunggulan 

kompetitif baru. 

 Dari hasil penelitian Shah et al. (2018) membuktikan bahwa anchoring 

berpengaruh negatif terhadap keputusan investasi investor individu yang 

beroperasi di PSX. Hasil ini konsisten dengan teori heuristik dan teori prospek, 
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yang menyatakan bahwa pembuat keputusan menggunakan heuristik untuk 

menghindari risiko kerugian dalam situasi yang tidak pasti tetapi itu mengarah 

pada kesalahan dalam penilaian; akibatnya, investor membuat keputusan yang 

tidak rasional, yang dapat menyebabkan pasar bereaksi berlebihan atau kurang 

bereaksi - dalam kedua situasi tersebut pasar menjadi tidak efisien. 

 Menurut Mohammed Abu Nada (2013) anchoring memiliki dampak pada 

keputusan investasi individu di PSE. Penelitian ini menemukan bahwa investor 

individu di PSE cukup dipengaruhi oleh jangkar bias; oleh karena itu hipotesis 

tidak dapat ditolak. 

2.3.5 Hubungan Risk Aversion dan Investment Decision 

 Dalam penelitian Farooq dan Sajid (2015) mengatakan studi ini 

mengungkapkan bahwa risk aversion memiliki peran penting dalam pengambilan 

keputusan, yang diungkapkan oleh setiap investor risiko sesuai dengan strategi 

perusahaan dan sebagian besar manajer dana memiliki perilaku cemas mengenai 

risiko. 

 Penelitian ini dilakukan pada investor LSE untuk menentukan berbagai 

faktor yang mempengaruhi perilaku investor individu. Risk aversion dianggap 

independen variabel dan pengaruhnya terlihat pada perilaku pengambilan 

keputusan investor individu (Sarwar & Afaf, 2016). 

 Dalam penelitian ini telah mencatat fakta bahwa non-ahli sangat 

dipengaruhi oleh risk aversion dan ketika sampai pada pengambilan keputusan 

non-ahli tidak bergantung pada opini terhadap aset, tapi dengan rasa percaya diri. 

Sedangkan dalam pemutusan pilihan investasi hanya didorong oleh risk aversion. 
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Temuan  ini bertentangan ke hasil sebelumnya yang mendokumentasikan tautan 

langsung antara terlalu percaya diri dan keputusan dalam pengaturan 

eksperimental yang melibatkan (Lambert et al., 2012). 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 Didasari oleh diskusi sebelumnya, variabel-variabel yang akan diterapkan 

kedalam riset ini terdiri dari beberapa variabel bebas dan variabel terikat.  

Berikut variabel-variabel bebas yang diterapkan dalam penelitian: 

a. Information Asymmetry 

b. Availability Bias 

c. Representative Bias 

d. Anchoring 

e. Risk Aversion  

 Kemudian, variabel yang bersifat terikat adalah variabel investment 

decision. Berikut model penelitian yang telah dibuat dan akan digunakan dalam 

penelitian: 
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Gambar 2.25 Model Pengaruh Information Asymmetry, Availability Bias, 

Representative Bias, Anchoring, dan Risk Aversion terhadap Keputusan Investasi 

Emas. Sumber: Peneliti, 2019 

 Berdasarkan model kerangka diatas maka hipotesis untuk penelitian ini, 

sebagai berikut: 

H1: Information asymmetry  berdampak secara signifikan positif pada gold 

investment decision. 

H2:  Availability bias berdampak secara signifikan positif pada gold investment 

 decision. 

H3:  Representative bias berdampak secara signifikan positif pada gold 

investment decision. 

H4:  Anchoring berdampak secara signifikan negatif pada gold investment 

 decision. 

H5:  Risk aversion berdampak secara signifikan negatif pada gold investment 

 decision. 
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