
BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Sarbabidya dan Saha (2018), penelitian ini bertujuan untuk mempelajari 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi pasar saham di 

Bangladesh. Metode pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini adalah 

metode data primer dan sekunder. Untuk data primer, yaitu membagikan sampel 

kepada 100 responden secara acak di perumahan Chittagong dan Comilla, 

Bangladesh. Variable independen dalam penelitian ini adalah risk tolerance, 

accounting information, personal financial needs, advocate recommendation, 

neutral information, stakeholder’s attitude toward company, human mindset 

expectation, sentiments, excitement, past and present stock performance, earning 

per share (EPS), higher income countries, real dividend growth, negative 

correlation between beta and stock return, increase volatility and higher trade 

efficiency, inflation and interest rate, GDP, interest rate and foreign exchange 

rate risks, macroeconomic factors, consumer price index, financial literacy, 

political stability, use of the internet, language, transaction cost dan investment 

decision making sebagai variabel dependen. 

Durga dan Jaisanker (2018), penelitian ini meneliti tentang bagaimana 

investasi seorang investor pribadi dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan yang 

dimiliki investor. Penelitian ini menggumpulkan data dengan menyebarkan 

kuesioner ke 100 responden dalam jangka waktu 5 bulan yaitu dari Mei 2018 

sampai Oktober 2018. Dari 100 responden yang diterima, hanya 75 kuesioner 

yang bisa digunakan untuk dianalisa. Peneliti memakai 3 variabel yang dijadikan 
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sebagai variabel independen, diantaranya adalah self-image/firm-image, 

accounting information, personal financial needs. Dengan investor’s decision 

making sebagai variabel dependen. 

Ahmad (2017), studi ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku individu investor di pasar keuangan Pakistan. Penelitian 

ini mengambil sampel dengan membagikan kuesioner kepada 102 responden. 

Data responden ini didapatkan dari dua bursa efek, yaitu Karachi Stock Exchange 

dan Islamabad Stock Exchange. Berikut adalah variabel independen dan variabel 

dependen dari penelitian ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu investor di pasar 

keuangan Pakistan, Sumber: Ahmad (2017). 

Mohamad, Tahir, dan Ahmad (2017), penelitian ini berguna untuk 

meninjau literatur yang relevan dan laporan yang berhubungan dengan 

pengambilan keputusan investasi pemegang saham dan faktor-faktor yang 

berkontribusi. Survei ini hanya berfokus pada empat variabel yang menjadi 

variabel independen, yaitu accounting information, personal financial needs, 
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gender dan advocate recommendation. Dengan investment decision making 

sebagai variabel dependen. 

Akbar et al. (2016), studi ini mempelajari faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan investasi di Pakistan. Penelitian ini 

mengambil sampel dengan membagikan kuesioner kepada 300 investor. Namun 

dari 300 kuesioner yang dibagikan, hanya 253 kuesioner yang terkumpulkan. 

Kuesioner ini dibagikan kepada para investor di Islamabad stock exchange. 

Berikut adalah variabel independen dan variabel dependen dari penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan investasi, Sumber: Akbar et al. (2016). 

Kishori dan Kumar (2016), penelitian ini berfungsi sebagai mencari 

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi di pasar saham. Penelitian 

ini diteliti dari April 2016 sampai September 2016. Penelitian ini mengambil 

jurnal-jurnal pendahulu dan mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan investasi. Berikut adalah variabel independen dan variabel dependen 

dari penelitian ini. 
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Gambar 2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi, Sumber: 

Kishori dan Kumar (2016). 

Velumoni dan Rau (2015), penelitian ini bermaksud untuk meneliti 

faktor mana yang paling mempengaruhi dan paling tidak mempengaruhi investasi 

dan untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam faktor-faktor rasional 

antara investor pria dan wanita. Penelitian ini mengambil sampel dengan 

membagikan kuesioner kepada 50 responden yang menghadiri awareness 

programs conducted by the Madras Stock Exchange and Tamil Nadu Investors’ 

Association. Variabel independen dari penelitian ini adalah faktor akunting, faktor 

perusahaan, external factors, faktor industri, faktor teknikal, advocate factors, 

faktor individu dan investment decision making sebagai variabel dependen. 

Deo dan Sundar (2015), penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan investasi investor di pasar modal India. Penelitian ini 

membagikan kuesioner kepada 250 responden di India. Pada penelitian ini, 

terdapat 8 variabel yang dijadikan sebagai variabel independen, yaitu financial 

needs, advice and recommendation, firm image, share price, dividend attraction, 
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macro and micro, higher earning perspective, dan sector performance. Dengan 

investment decision sebagai variabel dependen. 

Isidore dan Christie (2015), penelitian ini mengambil kembali kertas 

peneliti sebelumnya dan dijadikan menjadi satu, untuk mencari tahu faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku investor di Indian. Berikut adalah variabel 

independen dan variabel dependen dari penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Mengulas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku investor, 

Sumber: Isidore dan Christie (2015). 

 Rizvi dan Abrar (2015), meneliti tentang dampak variabel terhadap 

keputusan investasi investor secara individu melalui penelitian di dua kota di 
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Pakistan, yaitu Rawalpindi dan Islamabad. Penelitian ini mengambil sampel 

menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada 150 responden, namun hanya 124 

saja yang diterima. Dari 124 responden yang diterima, dan hanya 120 kuesioner 

saja yang dinyatakan valid untuk diteliti. Variabel independen dari penelitian ini 

adalah financial literacy, accounting information, firm size, classical wealth 

maximization, demographic factors dan investment decision making sebagai 

variabel dependen. 

Lodhi (2014), studi ini meneliti dampak literasi keuangan, informasi 

akuntansi, keterbukaan terhadap pengalaman dan asimetri informasi pada 

pengambilan keputusan investor individu melalui penelitian empiris dari orang-

orang yang tinggal di kota Karachi. Penelitian ini mengambil sampel dengan 

mengirimkan kuesioner lewat email kepada 100 investor, namun kuesioner yang 

kembali hanya 60 saja. Variabel independen dari penelitian ini adalah keterbukaan 

terhadap pengalaman, informasi akuntansi, asimetri informasi, literasi keuangan 

dan investment decision sebagai variabel dependen. 

C (2014), studi ini meneliti proses keputusan investasi ekuitas dari 

investor di Bursa Efek Colombo, Sri Lanka. Penelitian ini membagikan kuesioner 

kepada 200 shareholders, namun hanya 168 yang dikembalikan dan dapat 

digunakan, dengan tingkat pengembalian 84%. Variabel independen dari 

penelitian ini adalah accounting information, advocate’s recommendation, self 

image/firm image, economy and exposure, classic fundamental, financial needs 

dan investor decision sebagai variabel dependen. 
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Jagongo dan Mutswenje (2014), meneliti tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan investasi investor di Nairobi Stock Exchange. Penelitian 

ini mengumpulkan data dengan membagikan kuesioner kepada 50 investor, 

namun hanya terkumpul 42 saja. Berikut adalah variabel independen dan variabel 

dependen dari penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Survei tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi 

investor di Nairobi Stock Exchange, Sumber: Jagongo dan Mutswenje (2014). 

Shafi (2014), penelitian ini bertujuan untuk me-review penelitian para 

peneliti sebelumnya, untuk mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi 

perilaku investasi di berbagai negara yang berbeda dan cara-cara mempengaruhi 

toleransi resiko investasi. Penelitian ini mempelajari dari peneliti-peneliti 

sebelumnya yang meneliti di berbagai negara yang berbeda. Variable independen 

dari penelitian ini adalah faktor demografi, stock fundamental, karakteristik gaya 

hidup, psychological influences, kemampuan dalam menghadapi resiko, nilai-nilai 

pribadi, accounting information, self-image/firm-image, advocate 

recommendation, personal financial needs, neutral information, others factor dan 

investor decision making sebagai variable dependen. 
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Bashir & Nisar (2013), penelitian ini meneliti tentang dampak 

accounting information, financial literacy, expected return terhadap keputusan 

investasi jangka pendek dari investor pasar saham. Peneliti ini membagikan 

kuesioner kepada 110 responden, namun hanya 100 kuesioner saja yang bisa 

digunakan untuk menganalisa data. Variabel independen dari penelitian ini adalah 

accounting information, financial literacy, expected return, dan short term 

investment decision sebagai variabel dependen. 

Bashir et al. (2013), mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku individu para investor yang ada di Pakistan. Penelitian ini menggunakan 

penelitian dengan membagikan kuesioner kepada 125 sampel, dimana 40 

diantaranya adalah mahasiswa keuangan, 30 di antaranya adalah dosen keuangan 

dari universitas yang berbeda, dan 55 diantaranya adalah karyawan bank. Berikut 

adalah variabel independen dan variabel dependen dari penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu 

para investor di Pakistan, Sumber: Bashir et al. (2013). 

Akhter dan Ahmed (2013), penelitian ini bermaksud untuk 

mengembangkan kerangka kerja tentang aspek perilaku individu investor di pasar 
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saham Bangladesh. Penelitian ini membagikan kuesioner kepada 225 broker yang 

berlokasi di berbagai tempat di kota Dhaka (terutama di Motijheel dan 

Dhanmondi), dan penelitian ini terbatas di Dhaka Stock Exchange. Variabel 

independen dari penelitian ini adalah firm image, accounting information, 

reliability, expert advice, dan investor’s action against specific issueses dan 

investment decision sebagai variabel dependen. 

Ali dan Tariq (2013), penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan investasi investor di Pakistan. Penelitian ini mengambil 

sampel dengan membagikan kuesioner kepada 400 responden, namun hanya 254 

kuesioner saja yang diterima dan hanya 239 kuesioner saja yang dapat diteliti. 

Penelitian ini meneliti di Pakistan dengan menggunakan sekuritas Islamabad 

Stock Exchange (ISE), Lahore Stock Exchange (LSE), dan Karachi Stock 

Exchange (KSE). Berikut adalah variabel independen dan variabel dependen dari 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi investor di 

Pakistan, Sumber: Ali dan Tariq (2013). 
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Das (2012), penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan investasi saham. Penelitian ini meneliti  para 

investor dalam menentukan saham di Guwahati Stock Market. Peneliti mengambil 

data primer dan membagikan kuesioner kepada 100 investor kecil yang tinggal di 

Assam.  Variabel independen dari penelitian ini adalah financial statement, 

referral, public information about company, profitability variabels, accounting 

information, past stock price and trend, volume perdagangan masa lalu saham, 

second hand information resources, rasio keuangan, alat arus kas diskon, 

economic variabels, perhitungan resiko, government policies dan investment 

decision sebagai variabel dependen. 

 Dharmaja, J, dan V (2012),  penelitian ini untuk bermaksud untuk 

mengenali faktor-faktor yang paling mempengaruhi dan yang paling tidak 

mempengaruhi perilaku individu investor. Penelitian ini membagikan kuesioner 

kepada 200 investor yang berada  di Geojit BNP Paribas Financial Service LTD, 

Coimbatore. Berikut adalah variabel independen dan variabel dependen dari 

penelitian ini. 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Mengidentifikasi faktor-faktor yang paling mempengaruhi perilaku 

individu investor di Coimbatore, Sumber: Dharmaja, J, dan V (2012).  
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Sultana dan Pardhasaradhi (2012), mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku dan perilaku pengambilan keputusan investor. Penelitian 

ini membagikan kuesioner kepada 1500 investor, namun yang merespon hanya 

891 investor saja, sengan rata-rata respon setinggi 59,4 persen. Berikut adalah 

variabel independen dan variabel dependen dari penelitian ini. 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

pengambilan keputusan investor, Sumber: Sultana dan Pardhasaradhi (2012). 

Hossain dan Nasrin (2012), studi ini mengungkapkan faktor-faktor utama 

yang paling mempengaruhi investor. Penelitian ini memilih Dhaka Stock 

Exchange (DSE), dengan mengumpulkan data dari 351 investor di kota Khulna di 

Bangladesh. Variabel independen dari penelitian ini adalah informasi akuntansi, 

atribut/reputasi khusus perusahaan, publisitas, struktur kepemilikan, pengaruh 

staf, peluang perdagangan, personal financial needs, market variables, 

convenience, nes asset value dan investor decision making sebagai variabel 

dependen. 

Harsha, Kerav, Vijapurwala, dan Technological (2012), penelitian ini 

meneliti tentang teori irasional investor dan juga meneliti faktor yang 
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mempengaruhi perilaku investasi. Metode yang digunakan ialah metode primer 

dan sekunder dalam pengambilan data. Kemudian pengambilan sampel dengan 

menginterview kepada 112 investor yang berada di Kota Vadodara dan 

Ahmedabad,  India. Pada penelitian ini terdapat 8 faktor yaitu, firm image, 

personal financial position, advocate recommendation, track record, relevance to 

the community, neutral information, economic factors, individual dynamics, dan 

purchase decision sebagai variable dependen. 

Kaur dan Vohra (2012), penelitian ini mempelajari tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan investasi seorang investor. Metode yang 

digunakan pada penelitian ini ialah data primer yaitu melalui survei, interview, 

dan kuesioner. Dan juga menggunakan data sekunder, yaitu data-data dan jurnal-

jurnal di berbagai tempat yang berbeda, namun masih sama dalam mempelajari 

keputusan investasi investor. Variabel independen dari penelitian ini adalah faktor 

demografi, stock fundamental, karakteristik gaya hidup, pengaruh psikologi 

perorangan, kemampuan menahan resiko, nilai perorangan, neutral information, 

accounting information, self image/firm image, advocate recommendation, 

personal financial needs, dan investor decision making sebagai variabel 

dependen. 

Suman dan Warne (2012), studi ini berguna untuk memahami perilaku 

investor di pasar saham, khususnya sikap dan persepsi tentang pasar saham. 

Penelitian ini memakai metode data primer dengan membagikan kuesioner kepada 

50 responden di area Ambala. Variabel independen dari penelitian ini adalah 
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advocate recommendation, source of information, investment pattern affected by 

market movement dan investor decision making sebagai variabel dependen. 

Aduda, Oduor, dan Onwonga (2012), penelitian ini meneliti tentang 

perilaku investor dalam transaksi saham pada perusahaan yang sudah terdaftar di 

Nairobi Stock Exchange di Kenya. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

dengan mendistribusikan kuesioner kepada 50 responden, namun hanya 43 

responden saja yang kembali. Variabel independen dari penelitian ini adalah 

advocate recommendation, inflation, company past profitability, company 

management stability, stock capitalization in the market dan investor behavior 

sebagai variabel dependen. 

Chong dan Lai (2011), meneliti penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi  proses pemilihan ekuitas dan asosiasinya terhadap expected dan 

actual return. Penelitian ini mengambil sampel dengan membagikan kuesioner 

dan mendapatkan 250 responden, namun hanya 199 responden saja yang 

dinyatanya valid untuk dianalisa. Variabel independen dari penelitian ini adalah 

neutral information, accounting information, social reference, advocate 

recommendation dan investor decision making sebagai variabel dependen. 

Dawar dan Wadhwa (2011), penelitian ini meneliti tentang faktor yang 

paling mempengaruhi dan yang paling tidak mempengaruhi perilaku investor 

dalam menentukan keputusan investasinya di Punjab. Survei ini menggunakan  

metode primer yaitu membagikan kuesioner kepada investor yang tinggal di 

Jalandhar, dan metode sekunder, yaitu memperoleh data dari majalah dan buletin. 

Berikut adalah variabel independen dan variabel dependen dari penelitian ini. 

  Universitas Internasional Batam  
Linda Clora. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Investasi Investor di Batam. 2019. 
UIB Repository©2019 



25 
 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Faktor yang mempengaruhi perilaku investor di Punjab, Sumber: 

Dawar dan Wadhwa (2011). 

Iqbal dan Usmani (2009), penelitian ini mempelajari tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi keputusan investasi investor di Karachi Stock 

Exchange. Studi ini meneliti 200 rumah broker yang ada di Kota Karachi, namun 

hanya 142 saja yang masih aktif. Dari setiap rumah broker, terdapat kurang lebih 

400 investor, sehingga memiliki populasi sebanyak 57,000 investor. Variabel 

independen dari penelitian ini adalah relevansi social dan gambar, informasi 

akuntansi, kinerja saham, pengaruh teman atau rekan kerja, evaluasi, klasik, 

pengaruh broker saham, dan investment decision sebagai variabel dependen. 

Tamimi dan Kalli (2009), penelitian ini mengevaluasi para investor 

individu UEA yang berinvestasi di pasar keuangan lokal. Penelitian ini 

mengambil sampel dari kuesioner dengan membagikannya kepada 600 responden, 

namun responden yang terkumpul dan bisa dianalisa hanyalah 290 responden, 

yaitu rata-rata responden sekitar 48,3 persen. Variabel independen dari penelitian 

ini adalah firm-image, neutral information, accounting information, personal 

financial needs, advocate recommendation dan investor decision making sebagai 

variabel dependen. 
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2.2 Definisi Variabel Dependen 

Investor decision making atau keputusan investasi investor 

mencerminkan perilaku investor terhadap resiko, yang berarti investor yang 

rasional akan selalu berusaha mengoptimalkan penggunaan dana mereka dan 

mengharapkan pengembalian maksimum atas dana yang dimiliki. Biasanya 

keputusan investasi dan keuangan didasarkan pada perdagangan antara resiko dan 

pengembalian. Jika investor bersikap tidak rasional, maka investor akan 

mengalami kerugian karena mengambil keputusan yang salah dan juga mengalami 

kerugian waktu, dimana investor butuh waktu untuk kembali ke jalan yang benar 

atau rasional (Akbar et al., 2016).  

Investor sekarang menjadi lebih sadar agar tidak bersikap tidak rasional 

sehingga investor mulai mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil 

keputusan investasi seperti menganalisa sekuritas, mempelajari laporan keuangan 

sebelumnya pada perusahaan yang akan diinvestasi, ataupun faktor-faktor lainnya. 

Namun sekarang sudah banyak teori yang mempelajari tentang keputusan 

individu untuk menghindari persepsi resiko. 

 

2.3 Pengaruh Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Self-Image/Firm-Image terhadap Investor Decision Making 

Faktor-faktor self-image/firm-image meliputi reputasi perusahaan, 

perasaan tentang produk/jasa, persepsi etika perusahaan, ukuran dan usia 

perusahaan, dan lain sebagainya .Sultana dan Pardhasaradhi (2012), mempelajari 

faktor-faktor yang mempengaruhi investor ekuitas individu India, dan 
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menemukan bahwa self-image/firm-image adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi investor dalam menentukan keputusan investasinya.  Rizvi dan 

Abrar (2015), mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi keputusan investor 

di Pakistan (Rawalpindi dan Islamabad), dan menemukan bahwa self-image/firm-

image merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan investasi namun tidak 

begitu tinggi.  Menurut Durga dan Jaisanker (2018), Ahmad (2017), Akbar et al. 

(2016), Kishori dan Kumar (2016), Deo dan Sundar (2015), Isidore dan Christie 

(2015), C (2014), Jagongo dan Mutswenje (2014), Shafi (2014), Akhter dan 

Ahmed (2013), Ali dan Tariq (2013), Bashir et al. (2013), Dharmaja, J, dan V 

(2012), Harsha, Kerav, Vijapurwala, dan Technological (2012), Kaur dan Vohra 

(2012), Dawar dan Wadhwa (2011), Tamimi dan Kalli (2009), menyimpulkan 

bahwa firm-image/self-image berpengaruh signifikan positif terhadap investor 

decision making. Namun menurut Sultana dan Pardhasaradhi (2012),  Rizvi dan 

Abrar (2015), menyimpulkan bahwa firm-image/self-image berpengaruh tidak 

signifikan terhadap investor decision making. 

2.3.2 Pengaruh Accounting Information terhadap Investor Decision 

Making 

Faktor-faktor accounting information meliputi laporan keuangan, laporan 

tahunan, teknik penilaian dan penghasilan yang diharapkan (Isidore & Christie, 

2015). Alzarouni et al., (2011), mempelajari investor di UAE dan menemukan 

bahwa laporan tahunan perusahaan merupakan faktor paling penting untuk 

keputusan investasi, bisa dilihat dari tinkat informasi yang diungkapkan, apakah 

memuaskan atau tidak. Al-Ajmi (2009), menemukan bahwa accounting 
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information dianggap lebih penting daripada qualitative information bagi investor 

Bahrain selama proses pembelian, penjualan dan kepemilikan saham. Perhatian 

yang diberikan kepada laba dan dividen menarik perhatian ke neraca dan laporan 

laba rugi. Dharmaja, J, dan V (2012) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku investasi investor individu di Geojit BNP Paribas Financial service 

limited di Coimbatore yang mengungkapkan bahwa accounting information 

adalah faktor yang paling berpengaruh. Sultana dan Pardhasaradhi (2012) 

mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi investor ekuitas individu India, 

dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa accounting information ditemukan 

menjadi faktor yang paling signifikan. Atribut saham yang paling berpengaruh 

adalah pergerakan harga terbaru, laba perusahaan yang diharapkan, 

fluktuasi/perkembangan dalam indeks saham, pemilikan saham, kinerja 

perusahaan saham di masa lalu.  Rizvi dan Abrar (2015), mempelajari tentang 

faktor yang mempengaruhi perilaku investor di Pakistan (Rawalpindi dan 

Islamabad), yang mengungkapkan bahwa accounting information memiliki 

pengaruh pada perilaku investasi individu, yang diukur menggunakan empat teori 

yaitu pendapatan perusahaan, dividen yang dibayarkan, laporan keuangan dan 

kepemilikan saham.  

Menurut Durga dan Jaisanker (2018), Sarbabidya dan Saha (2018), 

Ahmad (2017), Mohamad, Tahir, dan Ahmad (2017), Kishori dan Kumar (2016), 

Rizvi dan Abrar (2015), Isidore dan Christie (2015), Velumoni dan Rau (2015), C 

(2014), Jagongo dan Mutswenje (2014), Shafi (2014), Akhter dan Ahmed (2013), 

Bashir et al. (2013), Dharmaja, J, dan V (2012), Kaur dan Vohra (2012), Sultana 
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dan Pardhasaradhi (2012), Hossain dan Nasrin (2012), Chong dan Lai (2011), 

Dawar dan Wadhwa (2011), Iqbal dan Usmani (2009), menyimpulkan bahwa 

accounting information berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen 

investor behavior. Sedangkan menurut Akbar et al. (2016), Lodhi (2014), Ali dan 

Tariq (2013), Bashir dan Nisar (2013), Tamimi dan Kalli (2009), menyimpulkan 

bahwa variabel independen accounting information berpengaruh tidak signifikan 

terhadap variabel dependen investor decision making. 

2.3.3 Pengaruh Neutral Information terhadap Investor Decision Making 

Faktor-faktor neutral information meliputi liputan pers umum, 

pergerakan harga terbaru dan informasi dari layanan penasihat investasi. Chong 

dan Lai (2011), mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

pemilihan ekuitas di Malaysia dan menemukan bahwa neutral information ialah 

salah satu faktor yang paling penting, dan penelitian ini juga menemukan bahwa 

faktor ini berkorelasi positif terhadap pengembalian yang diharapkan. Dharmaja, 

J, dan V (2012), menguji faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku investasi 

investor di Geojit BNP Paribas Financial service limited di Coimbatore, dan 

mengungkapkan bahwa neutral information adalah salah satu faktor yang 

berpengaruh. 

Menurut Sarbabidya dan Saha (2018), Ahmad (2017), Akbar et al. 

(2016), Kishori dan Kumar (2016),  Isidore dan Christie (2015), Jagongo dan 

Mutswenje (2014), Shafi (2014), Ali dan Tariq (2013), Bashir et al. (2013), Kaur 

dan Vohra (2012), Dharmaja, J, dan V (2012), Harsha, Kerav, Vijapurwala, dan 

Technological (2012), Chong dan Lai (2011), Dawar dan Wadhwa (2011), 

  Universitas Internasional Batam  
Linda Clora. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Investasi Investor di Batam. 2019. 
UIB Repository©2019 



30 
 

Tamimi dan Kalli (2009), menyimpulkan bahwa neutral information berpengaruh 

signifikan positif terhadap variabel dependen investor decision making. 

Sedangkan menurut Sultana dan Pardhasaradhi (2012), menyimpulkan bahwa 

neutral information berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen 

investor decision making. 

2.3.4 Pengaruh Advocate Recommendation terhadap Investor Decision 

Making 

Faktor-faktor advocate recommendation meliputi rekomendasi dari 

broker, broker saham individu, keluarga, teman, dan rekan kerja. Namun dalam 

penelitian ditemukan bahwa responden lebih mandiri dan mengabaikan 

rekomendasi dari orang lain termasuk broker saham (Isidore & Christie, 2015). 

Chong dan Lai (2011), menemukan bahwa advocate recommendation merupakan 

faktor yang berpengaruh yang paling rendah diantara faktor lainnya. Sultana dan 

Pardhasaradhi (2012), menemukan bahwa opini broker saham adalah salah satu 

faktor yang tidak masuk dalam faktor yang paling tidak mempengaruhi. 

Menurut Sarbabidya dan Saha (2018), Ahmad (2017), Mohamad, Tahir, 

dan Ahmad (2017), Akbar et al. (2016), Kishori dan Kumar (2016), Deo dan 

Sundar (2015), Isidore dan Christie (2015), C (2014), Jagongo dan Mutswenje 

(2014), Shafi (2014), Akhter dan Ahmed (2013), Ali dan Tariq (2013), Bashir et 

al. (2013), Aduda, Oduor, dan Onwonga (2012), Das (2012), Harsha, Kerav, 

Vijapurwala, dan Technological (2012), Kaur dan Vohra (2012), Dharmaja, J, dan 

V (2012), Sultana dan Pardhasaradhi (2012), Suman dan Warne (2012), Chong 

dan Lai (2011), Dawar dan Wadhwa (2011), Tamimi dan Kalli (2009), Iqbal dan 
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Usmani (2009), menyimpulkan bahwa advocate recommendation berpengaruh 

signifikan positif terhadap variabel dependen investor decision making. 

Sedangkan menurut Velumoni dan Rau (2015), menyimpulkan bahwa advocate 

recommendation berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen 

investor decision making. 

2.3.5 Pengaruh Personal Financial Needs terhadap Investor Decision 

Making 

Faktor-faktor personal financial needs meliputi kebutuhan keuangan 

bersaing, waktu sebelum dana dibutuhkan, kebutuhan diversifikasi, dan faktor 

lainnya. Menurut Durga dan Jaisanker (2018), Sarbabidya dan Saha (2018), 

Ahmad (2017), Mohamad, Tahir, dan Ahmad (2017), Isidore dan Christie (2015), 

Deo dan Sundar (2015), Jagongo dan Mutswenje (2014), Shafi (2014), Bashir et 

al. (2013), Kaur dan Vohra (2012), Dharmaja, J, dan V (2012), Sultana dan 

Pardhasaradhi (2012), Hossain dan Nasrin (2012), Harsha, Kerav, Vijapurwala, 

dan Technological (2012), Dawar dan Wadhwa (2011), Tamimi dan Kalli (2009), 

menyimpulkan bahwa personal financial needs berpengaruh signifikan positif 

terhadap variabel dependen investor decision making. Sedangkan menurut Akbar 

et al. (2016), C (2014), Ali dan Tariq (2013), menyimpulkan bahwa personal 

financial needs berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen investor 

decision making. 
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2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya, 

maka penulis akan mengemukakan hubungan antar variabel yang digambarkan 

pada model di bawah ini, yaitu: 

: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Model Penelitian 

Bersumber pada model penelitian yang sudah dibuat, maka tersusunlah 

hipotesis untuk penelitian ini di bawah. 

H1: Self-Image/Firm-Image berpengaruh signifikan positif terhadap investor 

decision making di Batam 

H2: Accounting Information berpengaruh signifikan positif terhadap investor 

decision making di Batam 

H3: Neutral Information berpengaruh signifikan positif terhadap investor 

decision making di Batam 

H4: Advocate Recommendation berpengaruh signifikan positif terhadap 

investor decision making di Batam 

H5: Personal financial needs berpengaruh signifikan positif terhadap investor 

decision making di Batam 

Advocate Recommendation 

Personal Financial Needs 

Neutral Information  

Self- Image/Firm-Image 

Accounting Information 

Investor Decision Making 
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