
BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada triwulan III 2018 bertumbuh 

sebesar 5,17% yoy (bps.go.id. 2018). Dengan pertumbuhan ekonomi 5,17%, 

menjadikan Indonesia berada di peringkat ke-4 pertumbuhan ekonomi terbesar di 

antara negara-negara anggota G-20 di bawah India, Tiongkok, dan Turki. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan lebih baik dibandingkan negara-negara 

maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia (ojk.go.id. 2018). 

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Anggota G-20, Sumber : 

ojk.go.id (2018) 
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Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tentu tidak luput dari faktor investasi 

dalam negeri. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu 

negara adalah investasi dan pemerintah Indonesia telah membuka mata terhadap 

hal tersebut. Meninjau kondisi pasar modal Indonesia beberapa tahun yang lalu, 

dimana dibandingkan dengan industri jasa keuangan lainnya seperti perbankan, 

asuransi, pegadaian, dan lain-lain, tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat 

Indonesia pada pasar modal masih terbilang sangat rendah. Dengan latar belakang 

tersebut, maka pemerintah dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 12 November 

2015 meluncurkan sebuah kampanye yang diberi nama “Yuk Nabung Saham” 

(yuknabungsaham.idx.co.id. 2018). 

Program kampanye “Yuk Nabung Saham” bertujuan untuk mengedukasi 

masyarakat Indonesia agar tidak hanya menabung uang namun juga menabung 

saham. Selain itu, program ini juga dimaksudkan agar dapat mengubah kebiasaan 

masyarakat Indonesia dari saving society menjadi investing society 

(yuknabungsaham.idx.co.id. 2018). Dengan adanya program ini, pasar modal di 

Indonesia baru saja memecahkan rekor baru pada tahun 2017 silam. Menurut data 

PT KSEI, Pada 1 Juni 2017, tercatat jumlah investor pasar modal di Indonesia 

menembus 1 juta investor dan hingga akhir tahun 2017, jumlah investor pasar 

modal tercatat sebanyak 1.122.668 investor. Jumlah investor pasar modal 

bertambah signifikan dari jumlah investor tahun sebelumnya yang tercatat 

sebanyak 894.116 investor. Peningkatan sebesar 25,56% ini adalah yang tertinggi 

pasca penerapam SID (Single Investor Identification) sejak tahun 2012 hingga 

2017 (ksei.co.id. 2017). 
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Pada tahun 2018, jumlah investor pasar modal kembali meningkat tajam. 

Hingga November 2018, jumlah investor pasar modal di Indonesia tercatat 

sebanyak 1.504.479 investor atau meningkat sebesar 34% dibandingkan tahun 

2017 (ojk.go.id. 2018). Hal ini tentu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia 

mulai menyadari pentingnya investasi demi masa depan. 

Peningkatan jumlah investor pasar modal juga berbanding lurus dengan 

peningkatan jumlah investor saham di Indonesia. Berdasarkan data KSEI, jumlah 

investor saham pada tahun 2018 mencapai 852.240 investor yang artinya jumlah 

investor saham di Indonesia bertambah sebanyak 223.749 (35,6%) investor 

dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 628.491 investor saham. 

Tahun 2018 ini adalah kali pertama jumlah investor saham bertumbuh lebih dari 

200.000 investor dalam satu tahun (idx.co.id. 2019). 

Berdasarkan data OJK (2018), jumlah investor pasar modal di Provinsi 

Kepulauan Riau sendiri masih terbilang sedikit. Provinsi Kepulauan Riau baru 

menyumbang 1,00% dari total jumlah investor pasar modal di Indonesia. Angka 

ini masih jauh di bawah provinsi lainnya seperti DKI. Jakarta (26,78%), Jawa 

Barat (17,83%), Jawa Timur (13,09%), Sumatera Utara (4,52%), Sumatera 

Selatan (1,74%), dan Riau (1,55%). Sementara itu, jumlah investor pasar modal di 

Kota Batam sendiri juga masih sedikit. Jumlah investor pasar modal di Kota 

Batam baru menyumbang 0,74% dari total jumlah investor pasar modal di 

Indonesia. Angka ini masih jauh di bawah kota-kota besar lainnya seperti Jakarta 

Barat (6,68%), Bandung (4,69%), Surabaya (5,24%), Medan (2,38%), Palembang 

(1,21%), dan Pekanbaru (0,88%). 
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Berdasarkan data OJK (2018), jumlah investor saham di Provinsi 

Kepulauan Riau sendiri masih terbilang sedikit. Provinsi Kepulauan Riau baru 

menyumbang 1,03% dari total jumlah investor saham di Indonesia. Angka ini 

masih jauh di bawah provinsi lainnya seperti DKI. Jakarta (26,05%), Jawa Barat 

(16,27%), Jawa Timur (12,60%), Sumatera Utara (4,56%), Sumatera Selatan 

(1,78%), dan Riau (1,79%). Data transaksi saham Provinsi Kepulauan Riau juga 

masih di bawah provinsi lainnya. Jumlah transaksi saham di Kepulauan Riau 

adalah sebanyak Rp. 736,46 miliar dibandingkan dengan DKI. Jakarta (Rp. 

141.936,06 miliar), Jawa Barat (Rp. 9.936,38 miliar), Jawa Timur (Rp. 15.613,69 

miliar), Sumatera Utara (Rp. 4.941,60 miliar), Sumatera Selatan (Rp. 1.303,90 

miliar), dan Riau (Rp. 827,20 miliar). Sementara itu, porsi kepemilikan saham 

oleh investor di Provinsi Kepulauan Riau juga masih di bawah provinsi lainnya. 

Porsi kepemilikan saham oleh investor saham di Kepulauan Riau adalah sebanyak 

Rp. 832,12 miliar dibandingkan dengan DKI. Jakarta (Rp. 1.313.185,28 miliar), 

Jawa Barat (Rp. 30.682,14 miliar), Jawa Timur (Rp. 40.393,97 miliar), Sumatera 

Utara (Rp. 8.124,23 miliar), Sumatera Selatan (Rp. 5.692,60 miliar), dan Riau 

(Rp. 1.008,89 miliar). Melihat data diatas, tentu masih banyak potensi di Provinsi 

Kepulauan Riau yang dapat ditingkatkan. 

Berdasarkan data OJK (2018), jumlah investor saham di Kota Batam 

sendiri masih terbilang sedikit. Kota Batam baru menyumbang 0,79% dari total 

jumlah investor saham di Indonesia. Angka ini masih jauh di bawah kota-kota 

besar lainnya seperti Jakarta Barat (6,95%), Bandung (4,18%), Surabaya (4,82%), 

Medan (2,95%), Palembang (1,27%), dan Pekanbaru (1,00%). Data transaksi 
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saham Kota Batam juga masih di bawah kota-kota besar lainnya. Jumlah transaksi 

saham di Kota Batam adalah sebanyak Rp. 550,79 miliar dibandingkan dengan 

Jakarta Barat (Rp. 19.324,28 miliar), Bandung (Rp. 3.341,46 miliar), Surabaya 

(Rp. 11.296,04 miliar), Medan (Rp. 4.202,35 miliar), Palembang (Rp. 1.208,70 

miliar), dan Pekanbaru (Rp. 668,06 miliar). Sementara itu, porsi kepemilikan 

saham oleh investor di Batam juga masih di bawah kota-kota besar lainnya. Porsi 

kepemilikan saham oleh investor saham di Batam adalah sebanyak Rp. 676,64 

miliar dibandingkan dengan Jakarta Barat (Rp. 85.101,64 miliar), Bandung (Rp. 

19.155,41 miliar), Surabaya (Rp. 27.706,62 miliar), Medan (Rp. 6.819,75 miliar), 

Palembang (Rp. 1.537,34 miliar), dan Pekanbaru (Rp. 843,14 miliar). Melihat 

data diatas, tentu masih banyak potensi di Kota Batam yang dapat ditingkatkan. 

Dengan bertambahnya jumlah investor khususnya saham yang terus 

meningkat tiap tahunnya, tentu ada yang diharapkan oleh investor dalam 

melakukan investasi. Setiap investor dalam melakukan investasi pasti 

mengharapkan keuntungan dari investasinya atau setidaknya untuk 

mempertahankan nilai aset yang telah dimiliki agar tidak berkurang. Keuntungan 

dari investasi saham dapat diperoleh dari capital gain yaitu keuntungan yang 

didapat dari selisih harga jual dan beli, serta dari dividen yang dibayarkan oleh 

perusahaan emiten kepada shareholder atau pemegang sahamnya (Smart et al,. 

2014). 

Investasi adalah aset apapun yang dimana dana dapat ditempatkan dengan 

harapan akan menghasilkan pengembalian positif dan/atau mempertahankan atau 

meningkatkan nilainya. Investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu 
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investasi finansial dan investasi riil. Investasi finansial adalah investasi pada aset 

finansial yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah, atau organisasi yang 

menjadi bukti kepemilikan finansial atas sumber daya penerbit. Aset finansial 

yang paling umum adalah saham dan obligasi. Sementara itu, investasi riil adalah 

investasi pada aset yang nyata atau berwujud seperti properti, emas, dan karya 

seni (Smart et al,. 2014). 

Untuk mencapai tujuan investasi yang berupa keuntungan tersebut, tidak 

bisa dilakukan secara sembarangan. Untuk mencapai tujuan investasi, perlu 

kejelian dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada di pasar. Kesalahan 

dalam mengambil keputusan investasi mungkin saja mengakibatkan kerugian 

dalam berinvestasi. Sebaliknya, pengambilan keputusan dengan tepat akan 

mendukung tercapainya tujuan investasi. 

Menurut Durga dan JaiSanker (2018), setidaknya ada 5 faktor yang dapat 

mempengaruhi seorang investor sebelum mengambil keputusan dalam 

berinvestasi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah accounting information, 

advocate recommendation, neutral information, firm’s image, dan personal 

financial needs.  

Dari penjabaran diatas, maka penulis melihat pentingnya untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi seorang investor dalam mengambil 

keputusan investasi. Jika setiap orang dapat berinvestasi, niscaya perekonomian 

Indonesia dapat bertumbuh dengan baik. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk 
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melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Pengambilan Keputusan Investasi oleh Investor Saham di Kota Batam”. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk membahas permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh accounting information terhadap investment decision. 

2. Adakah pengaruh antara advocate recommendation erhadap investment 

decision. 

3. Adakah pengaruh antara neutral information terhadap investment decision. 

4. Adakah pengaruh antara firm's image terhadap investment decision. 

5. Adakah pengaruh antara personal financial needs terhadap investment 

decision. 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:  

1. Agar diketahui pengaruh antara accounting information dan investment 

decision. 

2. Agar diketahui pengaruh antara advocate recommendation dan investment 

decision. 

3. Agar diketahui pengaruh antara neutral information dan investment 

decision. 

4. Agar diketahui pengaruh antara firm's image dan investment decision. 
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5. Agar diketahui pengaruh antara personal financial needs dan investment 

decision. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain: 

a. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan investor dalam 

menentukan keputusan investasi. 

b. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memberikan 

pengajaran tentang behavioral finance, investasi dan faktor yang 

mempengaruhinya. 

1.4 Sistematika Penelitian 

Gambaran keseluruhan penelitian ini diuraikan dalam sistematika 

penelitian sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menyajikan latar belakang yang menjadi alasan dibalik 

penelitian ini, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, 

serta sistematika penelitian. 

BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menyajikan landasan teori yang mendasari penelitian, model 

penelitian terdahulu, penjelasan definisi variabel, model penelitian, 

serta perumusan hipotesis. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjabarkan rancangan penelitian, objek penelitian, definisi 

operasional variabel, teknik pengumpulan data, metode analisis data, uji 

outlier, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, 

serta uji hipotesis yang mencakupuji F, uji t, dan adjusted R2. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan analisis pengelolaan data yang telah dikumpulkan 

serta pembahasan akan data-data yang ada. 

BAB V  : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

Bab ini memaparkan hasil dari analisis dan pembahasan yang telah 

dilakukan, keterbatasan, serta saran untuk penelitian selanjutnya. 
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