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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1   Latar Belakang Penelitian  

Perkembangan globalisasi di Indonesia pada saat ini, Indonesia telah 

dijuluki sebagai negara yang terbaik dalam investasi di dunia sejak 2018. 

Perkembangan teknologi membuat sejumlah kalangan masyarakat secara luas 

dengan mudah dalam berinvestasi di pasar modal (Surya, 2018). Indonesia pada 

saat ini memiliki jumlah investor yang sedang meningkat, dikarenakan Bursa Efek 

Indonesia (BEI) menjalankan program kampanye “Yuk bernabung saham di 

2018”. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menambah kegiatan edukasi sebanyak 

5.027 yang digunakan untuk meningkatkan jumlah investor secara bersifat inklusi 

(Saragih, 2018). 

 Investasi merupakan sebuah kegiatan aktivitas yang sangat penting bagi 

seorang investor, dalam arti melakukan sebuah kegiatan investasi dapat membantu 

investor untuk mengembangkan atau menambah modal (Fahmi, 2017). Para 

investor adalah mereka yang cenderung menyukai berinvestasi di tempat yang 

mampu memberikan kenyamanan dan kepuasaan serta mengharap akan 

memperoleh profit di masa yang akan datang. Hal ini dapat dilihat bahwa para 

investor umumnya mengambil sebuah keputusan investasi dengan cara 

memperoleh informasi yang tentunya proses mencari keuntungan melalui analisis 

financial report sebuah perusahaan, kinerja perusahaan, keadaan ekonomi. 

Kegiatan ini memiliki suatu tujuan untuk dapat mempelajari mengenai kondisi 

keuangan yang sehat, serta menghindari risiko yang diharapkan. Salah satu 
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kenyamanan dalam investasi adalah memiliki sarana ataupun prasarana yang 

dibutuhkan seperti memiliki teknologi jaringan internet yang memiliki koneksi 

yang baik dan lancar. 

Menurut Ahmad et al. (2017), investasi merupakan suatu proses 

penanaman modal untuk memperoleh keuntungan yang lebih di masa depan, jika 

investasi berjalan dengan lancar maka akan memperoleh hasil yang lebih 

memuaskan oleh seorang investor. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah 

melakukan pencatatan data investor pada bulan Desember 2018 yang banyak 

diminati oleh sejumlah masyarakat di Kepri terhadap investasi sektor pasar modal. 

Jumlah investor yang ada di Kepri saat ini mencapai sebanyak 14.545 jumlah 

investor, hal tersebut dapat dilihat adanya peningkatan hingga 58,86% year to 

date (ytd) jika dibandingkan dengan data investor pada bulan Desember 2017 

yang sebanyak 9.156 jumlah investor. Keseluruhan jumlah investor pada pasar 

modal di Kepri tercatat sebanyak 74,28% yang berada di Kota Batam sedangkan 

di kabupaten yang lain di Kepri tercatat sebanyak 25,72%.  

Investasi juga memiliki berbagai manfaat bagi investor seperti dapat 

memiliki potensi penghasilan dalam jangka waktu panjang, dapat mengungguli 

inflasi dan juga dapat berinvestasi sesuai dengan keuangan yang dimiliki oleh 

investor. Para investor akan cenderung melakukan berbagai macam hal 

pertimbangan. Pertimbangan yang dimaksud adalah tindakan yang dapat 

mempengaruhi para investor dalam mengambil sebuah keputusan dalam 

berinvestasi. Suatu tindakan yang masuk akal akan dibuktikan dengan dilakukan 

melalui analisa informasi data ataupun informasi yang sesuai dengan fakta disebut 
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rasional, sedangkan seorang investor memilik suatu tindakan yang umumnya 

dilakukan dari luar akal sehat melainkan cenderung mengambil keputusan 

berdasarkan faktor psikologi dan demografi disebut dengan irasional (Ariani et al. 

2016) 

Sochi (2018) melakukan penelitian heuristic theory berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan investasi melalui faktor pengalaman, prospect 

theory berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi dikarenakan investor 

cenderung memperbandingkan informasi melalui perubahaan nilai harga, 

sementara market factor memiliki signifikan terhadap keputusan investasi karena 

adanya faktor informasi yang diperoleh. Menurut Kengatharan (2014) dan Naomi 

et al. (2018) menyatakan bahwa adanya perilaku herding berpengaruh signifikan 

dalam melakukan keputusan investasi melalui faktor psikologi pada individual 

atau mengikuti volume yang banyak.   

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang diatas yang mengenai 

perilaku seorang calon investor yang akan melakukan pertimbangan pada saat 

mengambil sebuah keputusan investasi. Peneliti tertarik untuk melakukan 

pembahasan analisas tentang “Analisa Pengaruh Teori Heuristic, Prospect, 

Market Factor, dan Herding terhadap Keputusan Investasi Saham pada 

Investor Kota Batam”. Penelitian ini memiliki dua variabel yang akan digunakan 

sebagai variabel bebas dan variabel terikat. Variable bebas terdiri dari heuristic 

theory (X1), prospect theory (X2), market factor (X3), dan herding (X4) 

sedangkan variabel terikatnya adalah keputusan Investasi (investment decisions). 
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1.2     Permasalahan Penelitian 

  Permasalahan penelitian yang diteliti akan sesuai denganlatar belakang 

diatas, sebagai berikut : 

1. Apakah heuristic theory berpengaruh terhadap keputusan investasi saham 

pada investor Kota Batam? 

2. Apakah prospect theory berpengaruh terhadap keputusan investasi saham 

pada investor Kota Batam? 

3. Apakah market factor berpengaruh terhadap keputusan investasi saham 

pada investor Kota Batam? 

4. Apakah herding berpengaruh terhadap keputusan investasi saham pada 

investor Kota Batam? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini yang hendaknya agar tercapai, sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh heuristic theory terhadap keputusan 

investasi saham pada investor Kota Batam. 

2. Untuk mengetahui pengaruh prospect theory terhadap keputusan 

investasi saham pada investor Kota Batam. 

3.   Untuk mengetahui pengaruh market factor terhadap keputusan investasi 

saham pada investor Kota Batam. 

4. Untuk mengetahui pengaruh herding terhadap keputusan investasi saham 

pada investor Kota Batam. 
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1.4         Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan manfaat penelitian ini, hendaknya dapat memberikan 

manfaat dan sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan yang terdaftar di BEI 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada perusahaan 

terbuka untuk mempertimbangkan faktor – faktor seperti heuristic theory, 

prospect theory, market factor dan herding terhadap keputusan investasi 

untuk meningkatkan minat investor dalam investasi saham. 

2. Bagi Lembaga Keuangan Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat melakukan analisis terhadap pengambilan 

keputusan investasi melalui faktor – faktor heuristic theory, prospect 

theory, market factor, herding serta dapat membantu untuk menambah 

masukan kepada lembaga keuangan pemerintah untuk dapat melakukan 

keputusan investasi saham. 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan sebagai  informasi serta dapat dipertimbangkan 

sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang akan 

melaksanakan penelitian di topik yang sama di kemudian hari ataupun 

sebagai bahan pendukung dalam penelitian  lebih lanjut. 
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1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika pembahasan yang bermaksud untuk dapat menyampaikan 

uraian penjelasan adapun perihal tentang isi dan pembahasan tiap- tiap babsecara 

terperinci serta jelas dalam penyusunan skripsi ini yang terdiri dari lima bab, 

yakni: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Pembahasan mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan 

penelitian yang akan dibahas sehingga peneliti ingin melakukan 

penelitian pada masalah tersebut, perumusan masalah apakah 

variabel satu dapat berpengaruh dengan variabel lainnya, tujuan 

dan manfaat penelitian pada permasalahan penelitian iniserta 

kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II:   KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini akan dijelaskan penguraian penelitian tentang mengenai 

landasan teori mengenai hubungan antar variabel – 

variabelpenelitian, pembahasan mengenai hasil penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya, serta model dasar serta perumusan 

hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian ini dijelaskan uraian penelitian mengenai 

rancangan penelitian, objek penelitian mengenai definisi 

operasional variabel, teknik pengumpulan data, metode 

pengumpulan  analisa data serta uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab analisis dan pembahasan berisi tentang penjelasan penguraian 

hasil pengujian data, analisis statistic deskriptif, hasil uji outlier 

pada olahan data, hasil uji asumsi klasik pada olahan data  beserta 

dengan penjelasan atas hasil – hasil dari hipotesis yang diuji 

menggunakan olahan data yang terkumpul. 

BAB V:  PENUTUP 

Bab penutup berisi penguraian mengenai kesimpulan dari hasil 

penelitian bab – bab sebelumnya, keterbatasan dari penelitian, 

saran dan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya
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