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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 
2.1  Model Penelitian Terdahulu 

Ahmed (2017) melakukan penelitian di Pakistan mengenai pengaruh 

heuristic bias terhadap pengambilan keputusan berinvestasi. Penelitian ini 

menggunakan data primer dengan cara membagikan sebanyak 80 kuesioner 

kepada investor serta penelitian ini terdapat variabel terbuka yaitu heuristic yang 

terdiri dari over confidence, representative, availability, anchoring dan variabel 

terikatnya adalah keputusan investasi. 

 

Gambar 2.1 Model penelitian pengaruh Heuristic Bias yang terdiri dari Over 

confidence, Representative, Availability, Anchoring terhadap keputusan investasi, 

sumber: Ahmed (2017). 

 Qasim et al. (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh perilaku 

herding dan overconfidence bias terhadap keputusan investasi di Pakistan. 

Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara membagikan kuesioner 

sebanyak 150 kepada investor pemegang saham dan hasil kuesioner ini terdapat 

100 jumlah responden yang mengisi kuesionernya. 

 

Gambar 2.2 Model penelitian pengaruh Herding dan Overconfidence bias 

terhadap  keputusan investasi di Pakistan, sumber: Qasim et al. (2018). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Mahmood et al. (2016) adalah mengenai 

pengaruh heuristic, prospect, dan herding terhadap keputusan invetasi di Pakistan. 

Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara membagikan kuesioner 

sebanyak 477 jumlah responden serta penelitian ini terdapat variabel terbuka yaitu 

perilaku herding, perilaku heuristic dan prospect theory terhadap keputusan 

investasi  sebagai variabel terikat. 

 

 

 

Gambar 2.3 Model Penelitian Pengaruh Heuristic, Prospect, dan Herding 

terhadap keputusan invetasi di Pakistan sumber: Mahmood et al. (2016). 

Setiawan et al. (2018) melakukan penelitian yang berjudul mengenai 

pengaruh cognitive dissonance bias, overconfidence bias dan herding bias dalam  

pengambilan keputusan investasi saham. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini memakai metode sampel sampling. 

 

 

 

Gambar 2.4 Model Penelitian Pengaruh Cognitive Dissonance Bias, 

Overconfidence Bias dan Herding Bias terhadap Keputusan Investasi Saham, 

sumber: Setiawan et al. (2018). 
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Penelitian ini dilakukan oleh Susilawaty et al. (2018) mengenai 

hubungan antara heuristic, risk aversion, finacial tools dan firm level corporate 

governance terhadap keputusan investasi di pasar modal indonesia. Penelitian ini 

menggunakan data analisis deskriptif kuantatif yang berupa data primer dengan 

cara membagikan kuesioner sebanyak 185 jumlah responden. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5  Model penelitian hubungan antara heuristic, risk aversion, finacial 

tools dan firm level corporate governance terhadap keputusan investasi di pasar 

modal Indonesia, sumber: Susilawaty et al. (2018). 

Riyazahmed dan Saravanaraj (2016) melakukan penelitian mengenai 

pengaruh heuristic terhadap financial invesment decision. Penelitian ini 

menggunakan metode data kualitatif dengan cara membagikan kuesioner kepada 

120 responden dan hanya 100 jumlah responden yang dapat dianalisa serta 

penelitian ini mempunyai variabel heuristic yang menggunakan lima komponen 
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yang akan digunakan yaitu overconfidence, gambler fallacy, anchoring, 

availability bias, dan representative terhadap keputusan investasi sehingga  

 

Gambar 2.6 Model penelitian pengaruh variabel heuristic terhadap financial 

investment decision, sumber: Riyazahmed & Saravanaraj (2016). 

Ahmed dan Gupta (2017) melakukan penelitian mengenai behavioural 

biases terhadap investor pada pasar modal di India. Penelitian ini menggunakan 

data primer dengan cara membagikan kuesioner sebanyak 360 responden serta  

memiliki variabel yaitu loss aversion, regret aversion, herd behavior, 

overconfidence bias, cognitive bias terhadap investor pada pasar modal yang 

berpengaruh investor dalam mengambil sebuah keputusan investasi.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Model penelitian behavioural biases terhadap investor pada pasar 

modal di India, sumber: Ahmed & Gupta (2017). 
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Menurut Kanojia et al. (2018), penelitian ini dilakukan di India yang 

mempengaruhi investor individu terhadap pasar saham di india. Tujuan pada 

penelitian ini adalah untuk mengetahui tujuh perilaku bias yaitu overconfidence, 

herd behaviour, cognitive dissonance, disposition effect, dan representative bias 

berpengaruh investor individual dalam pengambilan keputusan investasi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Model Penelitian Faktor yang mempengaruhi investor individu 

terhadap pasar saham di India, sumber: Kanojia et al. (2018). 

Vishnoi (2015) melakukan penelitian yang mengenai pengaruh 

behavioural bias terhadap keputusan investasi. Penelitian ini menggunakan teknik 

sampel yang berupa sampling dengan cara membagikan kuesioner sebanyak 100 

jumlah responden serta terdapat variabel heuristic theory dan prospect theory. 
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Gambar 2.9 Model Penelitian pengaruh Behavioural Bias terhadap keputusan 

investasi, sumber: Vishnoi (2015). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Rehman (2015) untuk mengetahui 

perilaku investor individual di Karachi stock exchange terhadap keputusan 

investasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari klien 

individu di Bursa Efek Karachi,  jenis data ini merupakan data deduktif dengan 

cara mengumpulkan kuesioner sebanyak 389 di Bursa Efek Karachi. Variabel 

independen pada penelitian ini ada Accounting information & financial literacy, 

overconfidence dalam kategori heuristic theory sedangkan variabel dependennya 

adalah investment decision. 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Model penelitian perilaku investor individual di Karachi Stock 

Exchange, sumber: Rehman (2015). 
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Ramdani (2018) melakukan penelitian di Yogyakarta mengenai analisa 

pengaruh representative bias dan herding behavior terhadap keputusan investasi. 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan cara  membagikan kuesioner 

sebanyak 150 jumlah responden yang digunakan sebagai sampel pada penelitian 

ini. 

 

 

 

Gambar 2.11 Model Penelitian pada representative bias dan herding behavior 

berpengaruh terhadap keputusan investasi di Yogyakarta, Sumber: Ramdani 

(2018). 

Vijaya (2016) melakukan penelitian yang mengenai pengaruh 

behavioural pattern terhadap keputusan investasi di India. Faktor perilaku pada 

penelitian ini yaitu overconfidence, disposition effect, dan perilaku herding dan 

market factor terhadap keputusan investasi. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian yaitu dengan cara membagikan kuesioner sebanyak 182 jumlah 

responden. 
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Gambar 2.12 Model Penelitian pengaruh behavioural pattern terhadap keputusan 

investasi di India, Sumber: Vijaya (2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Kimeu et al. (2016) mengenai pengaruh 

factor behavioural individual investor terhadap keputusan investasi di Sekuritas 

Nairobi. Penelitian ini dilakukan dengan cara membagikan kuesioner sebanyak 80 

jumlah responden. Tujuan penelitian ini khususnya menggunakan faktor prospect, 

herding, heuristic dan rationally yang diharapkan dapat berpengaruh terhadap 

keputusan investasi. 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Model penelitian pengaruh factor behavioural individual investor 

terhadap keputusan investasi di sekuritas Nairobi, Sumber: Kimeu et al. (2016) 
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2.2   Definisi Variabel Dependen 

Investasi adalah penanaman dana atau modal yang dilakukan oleh 

investor dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang 

Filber (2017) sedangkan menurut Rakhimsyah (2011), investasi adalah 

menanamkan aset yang dimiliki sekarang untuk mendapatkan aset yang lebih 

besar di masa yang akan datang. Pada umumnya, investasi dibagi menjadi dua 

kategori yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi 

jangka pendek merupakan penanaman modal yang mendapatkan pengembalian 

dalam jangka waktu kurang dari satu tahun seperti investasi berbentuk kas, surat 

berharga sedangkan kategori investasi jangka panjang merupakan penanaman 

modal yang mendapatkan pengembalian lebih dari satu tahun, seperti dalam 

bentuk aset seperti tanah, gedung, mobil, dan lain sebagainya.  

Pengambilan keputusan atau decision making adalah suatu proses yang 

menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi tertentu sedangkan menurut 

Fahmi (2017),  keputusan juga diperlukan sebuah ketegasan untuk mencapai suatu 

hasil yang diharapkan. Keputusan investasi juga memiliki tujuan yaitu 

memperhatikan continuity dalam investasi, mendapatkan keuntungan yang 

diharapkan, terbentuknya kemakmuran bagi para pemegang saham serta 

memberikan andilan bagi pembangunan bangsa.  
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2.3  Hubungan Antar Variabel 

2.3.1  Pengaruh Heuristic Theory terhadap Keputusan Investasi 

Menurut Sochi (2018), heuristic theory menunjukkan dampak signifikasi 

terhadap keputusan investasi dikarenakan adanya faktor perilaku yang cenderung 

lebih pecaya diri melalui pengalaman untuk melakukan keputusan investasi 

sedangkan menurut Danepo (2018) bahwa heuristic theory dinyatakan berdampak 

signifikasi terhadap keputusan investasi dikarenakan adanya faktor  perilaku bias 

yang dimiliki seorang investor yang dimana akan mempengaruhi keputusan 

investasinya.  

Selanjutnya, Vishnoi (2015) menyatakan bahwa hasil kesimpulan yang 

telah melakukan pengujian penelitian bahwa pengaruh heuristic theory 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Hal ini dikarenakan adanya 

behavioural factor bagi investor individual dalam mempertimbangkan sebuah 

keputusan investasi  

2.3.2  Pengaruh Prospect Theory terhadap Keputusan Investasi  

Menurut Sochi (2018), prospect theory berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan investasi dikarenakan adanya faktor perbandingan informasi yang 

didapatkan untuk melakukan keputusan investasi. Kimeu et al. (2016) dan 

Vishnoi (2015) penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi 

dikarenakan untuk mengetahui perilaku bias yang terdapat pada pengambilan 

keputusan investasi yang investornya memiliki sifat yang rasional.  
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Penelitian menurut Dapenoto (2018), bahwa sikap investor yang resiko 

ini tidak berpengaruh signifikasi terhadap keputusan investasi. Hal ini 

dikarenakan calon investor lebih dipengaruhi oleh keputusan orang lain yang 

memperbandingkan kerugian dan keuntungan sebelum melakukan investasi. 

2.3.3   Pengaruh  Market Factor terhadap Keputusan Investasi 

Penelitian pengaruh market factor terhadap keputusan investasi yang 

diteliti oleh Sochi (2018) dan Luong (2011) menyatakan bahwa market factor 

berpengaruh signifikan terhadap keputusam investasi dikarenakan informasi -

informasi dari pasar modal sangat berguna bagi seorang investor dalam 

melakukan keputusan investasi. 

Vijaya (2016) menyatakan bahwa market factor tidak berpengaruh 

signifikasi terhadap keputusan investasi. Hal ini dikarenakan adanya over-

reaction dimana informasi dari pasar modal terjadi perubahaan sehingga resiko 

kerugian pun akan meningkat. 

2.3.4  Pengaruh Herding terhadap Keputusan Investasi 

Penelitian ini dilakukan oleh Qasim et al. (2018), bahwa herding 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi dikarena adanya faktor 

individual yang mengikuti tren tanpa mencari informasi pada saat melakukan 

investasi. Ramdani (2018) dan Kimeu et al. (2016) menyatakan penelitian ini 

berpengaruh signifikan dalam melakukan keputusan berinvestasi dikarenakan 

calon investor mengikuti volume yang banyak dalam memutuskan keputusan 

investasi. 
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Sedangkan Setiawan et al. (2018) menyatakan penelitian ini tidak 

pengaruh signifikasi dikarenakan investor cenderung memakai aspek segi 

sentimental dan tidak merupakan aspek psikologis akibatnya para investor terlalu 

percaya diri. Hal ini dikarenakan para calon investasi mengikuti orang lain akan 

mendapatkan keuntungan hingga mereka tidak menyadari akan terjadinya 

kerugian dan akan mnyebabkan pasar di investasi menjadi tidak efisien dikarena 

nilai harga meninggi bukan karena adanya informasi yang benar akan tetapi 

dikarenakan adanya perilaku herding ini menyebakan keramian dalam trading. 

 

2.4  Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis  

Berdasarkan penguraian penjelasan di atas pada rincian analisas data 

pengujian diatas dapat dikemukan, bahwa hasil model penelitian pada penelitian 

ini dan hasil perumusan hipotesisnya yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Model Penelitian Heuristic Theory, Prospect Theory, Market 

Factors dan Herding terhadap Keputusan Investasi, 
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Penguraian penjelasan model penelitian diatas, maka perumusan 

hipotesis pada riset ini adalah sebagai berikut: 

H1:  Heuristic Theory berpengaruh signifikan positif terhadap Keputusan 

Investasi saham pada investor Kota Batam. 

H2:  Prospect Theory berpengaruh signifikan positif terhadap Keputusan 

Investasi saham pada investor Kota Batam. 

H3:   Market Factors berpengaruh signifikan positif terhadap Keputusan 

Investasi saham pada investor Kota Batam. 

H4:   Herding berpengaruh signifikan positif  pada Keputusan Investasi saham 

pada investor Kota Batam. 
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