
BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
  

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

 Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi 

telah diteliti oleh banyak peneliti sebelumnya. Keputusan investasi dipengaruhi 

oleh banyak faktor dan peneliti akan membahas model-model yang telah diteliti 

oleh peneliti sebelumnya. 

 Yalcin et al. (2016) meneliti tentang pengaruh efek heuristik yang 

mempengaruhi keputusan investasi oleh investor individu. Penelitian ini 

dilakukan dengan menyebarkan kuesioner terhadap 193 individual investor di 

Amerika Serikat yang memiliki pengalaman maupun investasi pribadi. Variabel 

independen dalam penelitian ini meliputi sailence, representativeness dan mental 

accounting. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Pengaruh Efek Heuristik Terhadap Keputusan Investasi oleh 

Investor Individu 

Sumber: Yalcin et al. (2016) 
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 Abdin et al. (2017) membahas tentang pengaruh dampak heuristik 

terhadap keputusan investasi. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan 

kuesioner terhadap 324 individual investor di Pakistan. Dalam penelitian ini 

variabel independen terdiri dari overconfidence, representativeness, anchoring, 

dan availability. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Pengaruh Dampak Heuristik terhadap Pengambilan Keputusan 

Investasi 

Sumber: Abdin et al. (2017) 

 Gupta dan Ahmed (2016) meneliti tentang pengaruh dampak faktor 

psikologis terhadap pengambilan keputusan investasi investor. Penelitian ini 

menyebarkan kuesioner ke 380 investor di India dan juga menggunakan metode 

analisi uji Chi-Squared. Dari penelitian ini variabel independen terdiri dari loss 

aversion, regret aversion, herd behavior, overconfidence bias, dan cognitive 

dissonance bias. 

 

 

 

Anchoring 

Keputusan Investasi 
Representativeness 

Overconfidence 

Availability 

Dedy, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Investasi Properti Di Kota Batam, 2019 
UIB Repository©2019



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model Pengaruh Dampak Faktor Psikologis terhadap Pengambilan 

Keputusan Investasi oleh Investor 

Sumber: Gupta dan Ahmed (2016) 

 Senthil (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh perilaku investor 

terhadap investasi di pasar modal. Sampel sebanyak 150 responden diambil untuk 

penelitian ini dan telah diterapkan metode statistic t-test dan anova dalam 

penelitian ini.  Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perilaku investor 

dimana variabel independen terdiri dari overconfidence, loss aversion, 

representativeness, dan price anchoring. 
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Gambar 2.4 Model Pengaruh Perilaku Investor terhadap Investasi di Pasar Modal 

Sumber: Senthil (2015) 

 Ton dan Dao (2014) meneliti tentang pengaruh efek psikologi pada 

perilaku individu investor di bursa efek vietnam. Penelitian ini dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner kepada 422 investor di Vietnam. Dimana variabel 

independen penelitian ini meliputi overconfidence, excessive optimism, herd 

behavior, psychology of risk, dan excessive pessimistic. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Model Pengaruh Efek Psikologi pada Perilaku Individu Investor di 

Bursa Efek Vietnam 

Sumber: Ton dan Dao (2014) 
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 Phan dan Zhou (2014) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku investor dalam pengambilan keputusan investasi pasar saham di Vietnam. 

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 200 individual 

investor di Vietnam. Dengan variabel independen terdiri dari overconfidence, 

excessive optimism, psychology of risk dan herd behavior. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Model Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Investor dalam 

Pengambilan Keputusan Investasi Pasar Saham di Vietnam 

Sumber: Phan dan Zhou (2014) 

Ngoc (2013) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

investor individu di Perusahaan sekuritas di Kota Ho Chi Minh, Vietnam. 

Penelitian ini melakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 188 pada 

perusahaan sekuritas di Kota Ho Chi Minh, Vietnam. Penelitian variabel 

independen terdiri dari herding, market, prospect, overconfidence, gamble’s 

fallacy, anchoring, dan ability bias. 
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Gambar 2.7 Model Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Investor 

Individu di Perusahaan Sekuritas di Kota Ho Chi Minh, Vietnam 

Sumber: Ngoc (2013) 

 Ahmad et al. (2010) meneliti tentang pengaruh bias heuristik dalam 

pengambilan keputusan investasi bursa saham di Pakistan. Penelitian ini 

melibatkan 143 responden dari perusahaan saham di Pakistan. Dan variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah overconfidence, 

representativeness, availability dan anchoring. 
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Gambar 2.8 Model Pengaruh Bias Heuristik dalam Pengambilan Keputusan 

Investasi Bursa Saham di Pakistan 

Sumber: Ahmad et al. (2010) 

 Rekik dan Boujelbene (2013) meneliti tentang pengaruh perilaku investor 

individu terhadap keputusan investasi pasar saham di Tunisia. Penelitian ini 

menyebarkan kuesioner kepada 300 investor di Tunisian. Dimana menggunakan 

variabel independen yaitu representativeness, herding attitude, loss aversion, 

mental accounting, dan anchoring. 
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Gambar 2.9 Model Pengaruh Perilaku Investor Individu terhadap Keputusan 

Investasi Pasar Saham di Tunisia 

Sumber: Rekik dan Boujelbene (2013) 

 Ghelichi et al. (2016) membahas pengaruh faktor psikologis pada 

pengambilan keputusan keuangan investor di bursa saham Iran (Tehran). 

Penelitian ini menyebarkan kuesioner kepada 384 responden. variabel independen 

yang digunakan pada penelitian ini adalah beliefs, self-confidence, sense of regret 

dan loss aversion. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Model Pengaruh Faktor Psikologis pada Pengambilan Keputusan 

Keuangan Investor di Bursa Saham Iran (Tehran) 
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Sumber: Ghelichi et al. (2016) 

 Cuong dan Jian (2014) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku investor individu dalam pengambilan keputusan investasi 

pasar saham di Vietnam. Penelitian ini dilakukan terhadap 472 investor dengan 

menyebarkan kuesioner. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah overconfidence, excessive optimism, psychology of risk, dan herd 

behavior. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Model Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Investor 

Individu dalam Pengambilan Keputusan Investasi Pasar Saham di Vietnam 

Sumber: Cuong dan Jian (2014) 

 Bakar dan Yi (2016) meneliti tentang pengaruh faktor psikologis terhadap 

pengambilan keputusan investasi pasar saham di Malaysia. Penelitian ini 

dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 200 sanpel yang ditujukan 

kepada investor di area Klang dan Pahang, Malaysia dan berkisaran umur dari 18 

tahun sampai dengan 60 tahun. Dimana variabel independen yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah overconfidence, conservatism, herding, dan availability bias. 
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Gambar 2.12 Model Pengaruh Faktor Psikologis terhadap Pengambilan 

Keputusan Investasi Pasar Saham di Malaysia 

Sumber: Bakar dan Yi (2016) 

Bashir et al. (2013) meneliti tentang pengaruh perilaku keuangan investor 

terhadap keputusan investasi di Pakistan. Penelitian ini melibatkan 130 investor di 

Pakistan. Variabel independen yang di pakai dalam penelitian ini diantaranya 

overconfidence bias, confirmation bias, mental accounting, excessive of optimism, 

illusion of control, status quo, dan loss aversion 
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Gambar 2.13 Model Pengaruh Perilaku Keuangan Investor terhadap Keputusan 

Investasi di Pakistan 

Sumber: Bashir et al. (2013) 

Rostami dan Dehaghani (2015) meneliti pengaruh perilaku keuangan 

terhadap keputusan investasi bursa efek di Tehran. Penelitian ini menggunakan 

metode Cochran formula dimana ini menentukan sampel yang dipakai setidaknya 

berjumlah sebanyak 302 responden. Variabel independen yang dipakai adalah 

overconfidence, ambiguity aversion, dan loss aversion. 
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Gambar 2.14 Model Pengaruh Perilaku Keuangan terhadap Keputusan Investasi 

Bursa Efek di Tehran 

Sumber: Rostami dan Dehaghani (2015) 

Malviya dan Pandey (2015) menganalisis tentang pengaruh faktor yang 

mempengaruhi perilaku investasi investor di Kota Indore. Penelitian ini 

melibatkan 200 responden investor yang berada di Kota Indore. Dimana variabel 

independen terdiri dari regret theory, mental accounting, loss aversion, under 

reacting, dan overconfidence. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Model Pengaruh Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Investasi 

Investor di Kota Indore 

Sumber: Malviya dan Pandey (2015) 

Loss Aversion 

Keputusan Investasi Ambiguity Aversion 

Overconfidence 

Loss Aversion 

Regret Theory 

Mental Accounting 

Keputusan Investasi 

Under Reacting 

Overconfidence 

Dedy, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Investasi Properti Di Kota Batam, 2019 
UIB Repository©2019



Gupta dan Ahmed (2016) tentang pengaruh faktor psikologis terhadap 

pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan 

kuesioner sebanyak 380 dan tes dengan menggunakan metode Chi-square. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah loss aversion, regret aversion, 

herding, dan anchoring. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Model Pengaruh Faktor Psikologis terhadap Pengambilan 

Keputusan Investasi 

Sumber: Gupta dan Ahmed (2016) 

Nguyen dan Schuessler (2012) meneliti tentang faktor-faktor psikologis 

dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner sebanyak 1300 di perusahaan perbankan Cortal Consors 

di Germany. Dimana variabel indepen yang dipakai meliputi self-attribution bias, 

equity home bias, endowment effect, anchoring, representativeness, dan herd 

behavior. 
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Gambar 2.17 Model Pengaruh Faktor-Faktor Psikologis dalam Pengambilan 

Keputusan Investasi di Germany 

Sumber: Nguyen dan Schuessler (2012) 

Alquraan, Alqisie, dan Shorafa (2016) meneliti tentang pengaruh faktor-

faktor perilaku keuangan terhadap keputusan investasi saham di Arab Saudi. 

Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner 140 terhadap investor saham 

di Arab Saudi. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu loss averse, 

overconfidence, herding, dan risk perception. 
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Gambar 2.18 Model Pengaruh Faktor-Faktor Perilaku Keuangan terhadap 

Keputusan Investasi Saham di Arab Saudi 

Sumber: Alquraan et al. (2016) 

 Ranjbar et al. (2014)  menganalisa faktor perilaku keuangan terhadap 

keputusan investasi di Bursa Efek Tehran. Dimana penelitian ini dilakukan 

dengan menyebarkan kuesioner kepada investor di Tehran sebanyak 148. Variabel 

independen terdiri dari agency, overconfidence, anchoring, gambler’s fallacy, 

availability of bias, loss aversion, regret aversion, mental accounting, dan 

herding. 
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Gambar 2.19 Model Faktor Perilaku Keuangan terhadap Keputusan Investasi di 

Bursa Efek Tehran 

Sumber: Ranjbar et al. (2014) 

 Farooq et al. (2015) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan investasi: bukti dari manajer dana ekuitas dan investor 

individual di Pakistan. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner 

sebanyak 100 responden. Variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah gambler’s fallacy, availability, anchoring, representativeness, 

overconfidence, risk aversion, corporate governance, dan use of financial tools. 
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Gambar 2.20 Model Faktor Perilaku Keuangan terhadap Keputusan Investasi di 

Bursa Efek Tehran 

Sumber: Farooq et al. (2015) 

Prosad et al. (2015) meneliti tentang pengaruh bias prilaku investor dalam 

pengambilan keputusan investasi di kota Delhi-NCR, India. Penelitian ini 

dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 500 responden. Variabel 

independen yang digunakan antara lain overconfidence, optimism, herd behavior, 

dan the disposition effect. 
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Gambar 2.21 Model Pengaruh Bias Prilaku Investor dalam Pengambilan 

Keputusan Investasi di kota Delhi-NCR, India 

Sumber: Prosad et al. (2015) 

Sarwar dan Afaf (2016) meneliti tentang faktor psikologis dan ekonomi 

yang mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan investor individu di bursa 

efek Lahore. Penelitian ini menyebarkan kuesioner kepasda investor sebanyak 254 

responden di bursa efek Lahore. Variabel indepen yang dipakai dalam penelitian 

ini antara lain overconfidence, optimism, fear of loss, herd behavior, positive 

attitude, consultancy effect, cognitive bias, overall performance of company, price 

movement information, risk aversion, risk taking capacity, dan profitability. 
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Gambar 2.22 Model Pengaruh Faktor Psikologis dan Ekonomi yang 

Mempengaruhi Perilaku Pengambilan Keputusan Investor Individu di Bursa Efek 

Lahore 

Sumber: Sarwar dan Afaf (2016) 
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 Sarkar dan Sahu (2017) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku investor individu pasar saham di Benggala Barat. Penelitian ini dilakukan 

dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 500 responden di Benggala Barat. 

Penelitian ini menggunakan variabel indepeden antara lain representativeness, 

overconfidence, anchoring, availability bias, gambler’s fallacy, loss aversion, 

regret aversion, dan mental accounting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.23 Model Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Investor 

Individu Pasar Saham di Benggala Barat 

Sumber: Sarkar dan Sahu (2017) 

 Nouri et al. (2017) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku investor dalam pengambilan keputusan investasi. Dimana penelitian ini 

menyebarkan kuesioner sebanyak 145 responden. Variabel independen yang 
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dipakai dalam penelitian ini meliputi representativeness, price anchoring, attitude 

towards risk, market, loss aversion, overconfidence, prospect, dan investor 

awareness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.24 Model Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Investor dalam 

Pengambilan Keputusan Investasi 

Sumber: Nouri et al. (2017) 

 Ghalandari dan Ghahremanpour (2013) meneliti pengaruh market 

variables dan herding effect terhadap keputusan investasi sebagai faktor yang 

mempengaruhi kinerja investasi di Iran. Penelitian dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner sebanyak 275 kepada investor di Iran. Variabel 

independen yang digunakan adalah market variables dan herding effect. 
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Sedangkan keputusan investasi sebagai variabel mediasi dan kinerja investasi 

sebagai variabel dependen. 

 

 

 

Gambar 2.25 Model Pengaruh Market Variables danan Herding Effect terhadap 

Keputusan Investasi sebagai Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Investasi di Iran 

Sumber: Ghalandari dan Ghahremanpour (2013) 

 

2.2 Variabel Dependen 

Dalam penelitian ini keputusan investasi merupakan variabel dependen. 

Keputusan investasi biasanya dipengaruhi dengan banyak faktor. Perilaku 

keuanagan sering terkait dengan keputusan investasi. Menurut (Ngoc, 2013) 

perilaku investor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perilaku 

keuangan, yang berupaya menguasai dan memprediksi pasar keuangan yang 

sistematis dari berjalannya proses pengambilan keputusan psikologis. Perilaku 

keuangan menggabungkan secara erat dengan fenonema pasar dan perilaku 

keuangan dimana memanfaatkan atau memakai pengetahuan yang ditarik dari 

bidang psikologis dan teori finansial. 

Perilaku keuangan diartikan aspek yang timbul dalam konteks 

perekonomian dan keuangan yang telah berhubungan erat dengan factor 

psikologis dan sosiologi. Tidak seperti keuangan yang tradisional yang 

mengasumsikan dalam pengambilan keputusan investor akan bersikap rasional. 
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Ada dua teori tentang keuangan tradisional. Yang pertama mengasumsikan 

perilaku manusia akan bersikap rasional dalam selama proses pengambilan 

keputusan yang dijelaskan juga dalam teori utilitas yang diharapkan (expected 

utility theory). Sedangkan yang kedua mengasumsikan bahwa pasar keuangan  

yanbg efisien mencerminkan harga yang akurat dan benar (Yalcin et al., 2016). 

Dalam penelitian Gupta dan Ahmed (2017) teori keuangan tradisional dan 

factor-faktor psikologis yang terkait dalam pengambilan keputusan akan 

mempengaruhi perilaku investor dan akan mengarahkan mereka kedalam 

pengambilan keputusan yang tidak rasional. Para investor sering terjebak dalam 

kesalahan investor sendiri dan terkadang mengambil keputusan yang bersikap 

emosional. 

Oleh karena itu, sangat penting dalam pengambilan keputusan investasi 

sebaiknya investor memeriksa faktor yang akan timbul sehingga dampak dari 

kesalahan tersebut dapat diatasi dan juga tidak menimbulkan kerugian yang besar. 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan Overconfidence dan Keputusan Investasi 

 Overconfidence mempengaruhi dalam pengambilan keputusan investasi 

karena overconfidence yang berlebihan seperti pengetahuan, keakuratan, dan 

keterampilan ataupun berlebihan optimis tentang mengontrol situasi dan masa 

depan akan menyebabkan resiko yang akan timbul dan kesalahan perhitungan. 

Kesalahan perhitungan adalah kecenderungan dimana mereka biasanya 

melebihkan pemikiran sendiri dibanding dengan apa yang sudah dievaluasi orang 
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lain dengan kecenderungan ini akan membuat investor jatuh pada overconfidence 

yang sempit, yang berarti bahwa para investor terlalu dalam diri mereka.  

 Penelitian Ton dan Dao (2014) mengusulkan bahwa overconfidence adalah 

faktor yang mempengaruhi keputusan investasi yang bersignifikan positif dan 

berdampak pada investasi jangka panjang (long-term investment). Penelitian 

Senthil (2015) menunjukan bahwa overconfidence berpengaruh signifikan positif 

terhadap keputusan investasi dimana jenis kelamin juga berpengaruh dalam faktor 

overconfidence tersebut. Penelitian Bakar dan Yi (2016) menunjukkan bahwa 

overconfidence berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan investasi. 

Pada penelitian Ghelichi et al. (2016) menyimpulkan bahwa investor lebih 

yakin dengan kepercayaan mereka daripada informasi dari orang lain atau 

informasi melalui berita. Dan persepsi ini adalah faktor overconfidence yang 

menunjukan pengaruh signifikan positif terhadap keputusan investasi. Dalam 

penelitian Cuong dan Jian (2014) menyatakan bahwa aspek overconfidence 

bersignifikan positif pada keputusan investasi dimana para investor merasa 

mereka mempunyai kontrol penuh dan juga menyatakan bahwa investasi yang 

sukses adalah hasil dari pengetahuan dan pengalaman investor itu sendiri. 

2.3.2 Hubungan Representativeness dan Keputusan Investasi 

 Representativeness mengajuk terhadap aturan yang praktis, dimana 

individual menentukan probabilitas untuk peristiwa yang sudah terjadi. 

Representativeness juga sebagai heuristik investor dimana investor menghindari 

investasi yang berkinerja buruk dimasa lalu. Prilaku ini menjelaskan tentang 

investor mementingkan peristiwa yang sudah terjadi, baik peristiwa yang buruk 
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maupun baik dimasa lalu. Misalkan, jika penghasilan perusahaan meningkat pada 

beberapa tahun terakhir maka investor yakin ataupun percaya bahwa investasi 

mereka akan sukses jika diinvestasikan pada perusahaan tersebut. Dengan kata 

lain investor menggunakan analisis tren yang representativeness dalam membuat 

keputusan investasi. 

 Penelitian Yalcin et al. (2016) menunjukkan bahwa faktor 

representativeness berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan investasi 

dimana dijelaskan bahwa investor yang berpengalaman kurang dalam investasi 

mengarah pada perilaku yang lebih emosional. Penelitian Senthil (2015) 

menjelaskan bahwa perbedaan jenis kelamin menunjukan perbedaan pendapatan 

terhadap keputusan investasi dan penelitian ini menyatakan representativeness 

berpengaruh signifikan positif. Pada penelitian Rekik dan Boujelbene (2013) 

menunjukan bahwa representativeness berpengaruh signifikan positif terhadap 

keputusan investasi pada perilaku investor Tunisian. 

 Pada penelitian Ahmad et al. (2010) dan Nguyen dan Schuessler (2012) 

menunjukkan bahwa representativeness berpengaruh signifikan negatif pada 

keputusan investasi karena investor yang memiliki bias tersebut membuat 

kesalahan dalam keputusan investasi dan membuat keputusan investasi yang 

buruk. 

2.3.3 Hubungan Mental Accounting dan Keputusan Investasi 

 Mental accounting menjelaskan tentang tendensi manusia untuk 

meletakkan peristiwa tertentu dalam bagian mental dan berpengaruh terhadap 

perilaku manusia dari peristiwa tersebut. Misalkan keraguan dalam menjual 
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investasi yang dulunya mempunyai profit yang tinggi dan saat ini memiliki profit 

yang sederhana. Ketika perbaikan pasar membuat kekayaan investor menurun, 

investor kurang yakin untuk menjual kembali dengan margin laba yang lebih 

kecil. Investor menciptakan bagian mental untuk profit yang pernah mereka miliki 

dan mengakibatkan investor menunggu kembalinya periode yang menguntungkan 

itu. 

 Penelitian Rekik dan Boujelbene (2013) dan Bashir et al. (2013) 

menyatakan bahwa mental accounting berpengaruh signifikan positif terhadap 

keputusan investasi dimana investor menempatkan investasi ke dalam 

kompartemen mental yang terpisah secara sekehendak hati, dan bereaksi secara 

terpisah dengan cara yang berbeda. Penelitian Yalcin et al. (2016) juga 

menunjukkan mental accounting juga berpengaruh signifikan positif terhadap 

keputusan investasi. Pada penelitian Ranjbar et al. (2014) dan Malviya dan 

Pandey (2015) berpengaruh secara signifikan negatif terhadap keputusan 

investasi. 

2.3.4 Hubungan Loss Aversion dan Keputusan Investasi 

 Loss aversion adalah kecenderungan investor dimana investor menahan 

kerugian dari investasi ketimbang memiliki keuntungan. Mereka mengalami rasa 

takut yang meningkat yang menyebabkan mereka berusaha dan mengindari 

sangkaan risiko yang lebih tinggi. Dan ini disebut fenonema loss aversion. Loss 

aversion mungkin terjadi saat investor ingin mempertahankan investasi yang 

hilang untuk menyingkir rasa penyelesian terhadap keputusan yang buruk. Loss 

aversion ini menyebabkan investor berkukuh untuk menghindari pengakuan atas 
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kerugian yang tersangkut. Investor juga menghindari investasi yang berkinerja 

buruk untuk menjauhi rasa malu dalam kerugian.  

 Pada penelitian Senthil (2015) menyatakan bahwa loss aversion 

berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan investasi dimana investor yang 

berumur dibawah 30 tahun lebih terpengaruh dari faktor tersebut. Penelitian Rekik 

dan Boujelbene (2013) menunjukkan bahwa terdapat investor yang berani 

mengambil risiko walaupun dihadapkan dengan kerugian yang akan terjadi. Dan 

analisis ini membuat faktor loss aversion berpengaruh signifikan positif terhadap 

keputusan investasi. Penelitian Ghelichi et al. (2016) menyatakan bahwa loss 

aversion berdampak atau berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan 

investasi. Pada penelitian Rostami dan Dehaghani (2015) dan Alquraan et al. 

(2016) juga menyatakan bahwa loss aversion berpengaruh signifikan positif 

terhadap keputusan investasi. 

2.3.5 Hubungan Herding dan Keputusan Investasi 

 Herding berpengertian sebagai perilaku investor yang mengikuti gerakan 

atau tindakan investor lain atau dengan lain kata, lebih mengandalkan informasi-

informasi pergerakan pasar dibanding dengan strategis investor itu sendiri ataupun 

lebih percaya pada informasi kolektif dibanding dengan informasi pribadi. Dalam 

perspektif prilaku keuangan, herding dapat mengakibatkan bias emosional yaitu 

konflik kognitif, bias gosip ataupun sering juga disebut sebagai noise traders. 

Noise traders umumnya diartikan sebagai investor yang impulsive atau 

berdasarkan tindakan irasional mereka tanpa mendengarkan saran professional. 
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 Pada penelitian Ton dan Dao (2014) faktor herding berpengaruh signifikan 

positif terhadap keputusan investasi tetapi tidak berdampak pada investasi jangka 

panjang maupun jangka pendek. Penelitian Cuong dan Jian (2014) menyatakan 

bahwa perilaku herding mendorong investor percaya bahwa investasi itu akan 

membawa profit dan pernyataan tersebut membuat faktor herding bersignifikan 

positif terhadap keputusan investasi. 

 Penelitian Rekik dan Boujelbene (2013) menyatakan bahwa herding 

dianggap sebagai faktor utama dalam mempengaruhi keputusan investasi dan 

bersignifikan positif. Dimana dijelaskan bahwa faktor herding membuat investor 

lebih rentan pada kesalahan investasi daripada informasi yang didapat dari orang 

lain dan kecenderungan perilaku investor untuk merevisi atau mengubah 

keputusan mereka dengan cepat. Penjelasan tersebut mencerminkan perilaku 

investor mudah dipengaruhi oleh reaksi investor lain. Peneitian Ghelichi et al. 

(2016) dan Ngoc (2013) juga menyatakan bahwa herding berpengaruh signifikan 

positif terhadap keputusan investasi. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan penjelasan ataupun pembahasan diatas, maka variabel 

dependen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah keputusan investasi. 

Sedangkan variabel independen terdiri dari overconfidence, representativeness, 

mental accounting, loss aversion, dan herding. Model penelitian yang akan 

digunakan adalah sebagai berikut: 

 

Dedy, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Investasi Properti Di Kota Batam, 2019 
UIB Repository©2019



  

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.26 Model Pengaruh Overconfidence, Representativeness, Mental 

Accounting, Loss Aversion, dan Herding terhadap Keputusan Investasi Properti di 

Kota Batam 

Sumber: Peneliti (2018) 

 Berdasarkan kerangka hipotesis di atas maka hipotesis untuk penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

𝐻1:  Overconfidence berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan investasi 

properti di kota Batam  

𝐻2:  Representativeness berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan 

investasi properti di kota Batam  

𝐻3:  Mental Accounting berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan 

investasi properti di kota Batam  

𝐻4:  Loss Aversion berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan investasi 

properti di kota Batam  

𝐻5:  Herding berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan investasi 

properti di kota Batam  

Mental Accounting 

Overconfidence 

Representativeness 

Keputusan Investasi 

Loss Aversion 

Herding 

Dedy, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Investasi Properti Di Kota Batam, 2019 
UIB Repository©2019




