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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan ekonomi di Indonesia masih belum terlihat stabil dari tahun 

ke tahun semenjak terjadi keterpurukan pada tahun 1998 dengan tinggi inflasi 

82,4%. Selanjutnya, semasa periode reformasi di tahun 2008 pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia hanya berkembang sebesar 6,10% (Bank Indonesia, 2008). 

Kejadian yang terjadi di tahun 2018 adalah mata uang indonesia menembus Rp 

15.000,- terhadap nilai tukar mata uang USD. Nilai tukar paling tinggi yang 

pernah terjadi selama lima tahun terakhir semenjak 2015 yang dialami oleh 

masyarakat.  

Pertumbuhan ekonomi di sebuah negara bisa meningkat apabila di dorong 

oleh beberapa faktor seperti sumber daya alam yang melimpah, sumber daya 

manusia yang tangguh. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi indonesia 

meningkat 5,17%. Dengan tercapainya persentase tersebut pada tahun 2019 

Indonesia menargetkan pertumbuhan di 2019 sebesar 5,3% (bps.go.id). 

Sebagai salah satu komponen terpenting dalam pertumbuhan ekonomi 

negara, investasi adalah mesin utama siklus ekonomi (Bakari, 2017). Dalam 

kehidupan pada dasarnya seseorang perlu untuk berinvestasi, karena dengan 

adanya investasi setiap orang bisa menguatkan atau memperbanyak kekayaan 

yang telah dimilikinya sebagai warisan dimasa akan datang. Pasar saham bisa 

dijadikan pilihan oleh masyarakat untuk dijadikan investasi di pasar modal. 

Pembuat keputusan investasi terbagi menjadi dua jenis yaitu berupa investor 

individu dan investor institusi. Tujuan umum dari semua jenis investasi adalah 
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memaksimalkan pengembalian aktual dan meminimalkan risiko. Mengambil 

keputusan investasi dan menentukan pilihan merupakan permasalahan yang perlu 

dipertimbang oleh investor ketika situasi ketidakpastian yang tinggi. Pilihan 

terhadap investasi pasar modal tertentu akan menimbulkan konsekuensi berupa 

untung atau rugi.   

Dengan peningkatan jumlah Single Investor Identification (SID) di 

Indonesia tumbuh 44% dari 1.122.668 pertahun2017 menjadi 1.617.367 per 

desember 2018. Oleh karena itu, data tersebut menunjukkan bahwa minat 

masyarakat terhadap investasi di Indonesia meningkat disetiap tahunnya. 

 

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan SID Tahun 2012-Des 2018. 

Jumlah investor pasar modal di Kepri sudah mencapai sekitar 14.545 dan 

74,28 di antaranya berada di Kota Batam. Dengan data tersebut maka masyarakat 

perlu meningkatkan pengetahuannya terhadap investasi, terutama mengenai 

pengambilan keputusan investasi. 

Proses investasi mengharuskan investor agar mengambil keputusan yang 

berkualitas dikarenakan hasil dari pengambilan keputusan menentukan 
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keberhasilan investasi. Menurut Subramaniam & Velnampy (2017) pengambilan 

keputusan investasi berbasis perilaku keuangan menunjukkan bahwa investor 

membuat keputusan investasi  secara rasional dan optimal untuk memaksimalkan 

kekayaan namun, studi perilaku keuangan mengungkapkan bahwa manusia 

berperilaku tidak komitmen karena keputusan investor terkadang dipengaruhi oleh 

perasaan sifat psikologis. 

Investor berfikir dengan adanya pengetahuan, pengalaman dan kekayaan 

yang dimiliki bisa berdampak besar terhadap keputusan investasi, sementara 

berdasarkan penelitian dari Mahanthe & Sugathadasa (2018) investor pria yang 

bersifat overconfidence lebih yakin pada keputusan investasi yang diambil mereka 

dari pada investor wanita saat berinvestasi. (Bakar & Yi, 2016) berpendapat 

bahwa faktor overconfidence mendorong investor individu untuk menghubungkan 

keberhasilannya menggunakan bakat dan kemampuan yang ada selain itu investor 

individu juga membangga-banggakan kemampuan yang ada pada dirinya.  

Sifat bias avaibility muncul ketika investor mendapatkan informasi terbaru 

secara mudah, yang digunakan untuk menentukan keputusan investasi. Investor  

cenderung lebih berfokus pada informasi tertentu dari pada menangkap semua 

informasi yang ada, dikarenakan informasi khusus ini lebih menonjol dan lebih 

mudah diingat oleh investor (Nofsinger & Varma, 2013). Selain itu, investor 

individu mendapatkan pelajaran dari setiap kesalahan yang pernah terjadi dengan 

demikian dapat mencapai keputusan investasi yang optimal. 

Menurut Mahanthe & Sugathadasa (2018) seorang investor dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti overconfidence, herding effect dan 

availability bias dalam mengambil keputusan investasi di pasar saham. 
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Tanggapan individual inilah yang membuat penulis tertarik meneliti lebih lanjut 

yang berjudul "Analisis Pengaruh Overconfidence, Conservatism, Herding 

Effect dan Availability Bias terhadap Keputusan Berinvestasi Saham di BEI 

oleh Investor Individu di Kota Batam". 

1.2 Perumusan Masalah 

Menurut latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah overconfidence berpengaruh dalam decision making investor Kota 

Batam? 

2. Apakah conservatism berpengaruh dalam decision making investor Kota 

batam? 

3. Apakah herding effect berpengaruh dalam decision making investor Kota 

batam? 

4. Apakah availability bias berpengaruh dalam decision making investor 

Kota batam? 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Berikut tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini: 

1. Untuk menanggapi faktor dari overconfidence terhadap individual 

investment making di Kota Batam. 

2. Untuk menanggapi faktor dari conservatism terhadap individual 

investment making di Kota Batam. 

3. Untuk menanggapi faktor dari herding effect terhadap individual 

investment making di Kota Batam. 
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4. Untuk menanggapi faktor dari availability bias terhadap individual 

investment making di Kota Batam. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Peneliti berhadap penelitian ini dapat bermanfaat pagi beberapa kalangan 

khususnya bidang akademik. Berikut manfaat penelitian ini: 

1. Masyarakat 

Dijadikan informasi untuk membantu calon investor ataupun investor 

individu saat akan mengambil keputusan investasi di saham. Dengan 

mendpatkan informasi tertulis maka diharapkan bisa membuat keputusan 

yang benar dan tepat dalam hal pengambilan keputusan.  

2.  Bagi Peneliti seterusnya dan Pembaca 

Dijadikan wawasan tambahan untuk pembaca dan dijadikan sumber 

referensi oleh peneliti selanjutnya agar bisa mempermudah dalam 

mengembangkan penelitinya mengenai investment decision making. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Tujuan dari uraian 5 bab ini agar para pembaca mudah memahami setiap 

babnya yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bagian ini peneliti menjelaskan latar belakang, pernyataan masalah, 

serta tidak lupa tujuan dari peneliti dan manfaat pagi penerusnya. 

BAB II: KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bagian ini menyajikan konsep-konsep teoretis yang digunakan sebagai 

landasan untuk menjawab masalah penelitian. Pembahasan akan 
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terfokus pada literatur-literatur yang membahas teori yang relevan 

dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bagian ini berisi uraian rancangan penelitian, penentuan sampel dan 

data yang digunakan, variabel-variabel penelitian dan metode analisis 

yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini berisi hasil analisis data yang meliputi hasil dan pembahasan 

statistik deskriptif, uji kualitas data, dan pengujian hipotesis. Setelah itu 

akan dibahas hasil pengujian atas hipotesis dan membandingkan hasil 

pengujian dengan hasil pengujian pada penelitian sebelumnya. 

BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bagian ini berisi beberapa paragraf mengenai kesimpulan, keterbatasan, 

dan rekomendasi dari peneliti. Paragraf kesimpulan berisikan pendapat 

atau opini dari peneliti setelah menyelesaikan penelitian ini sedangkan 

pada bagian keterbatasan menyatakan kekurangan-kekurangan yang 

disadari oleh peneliti selama berlangsungnya penelitian serta 

rekomendasi berupa saran dan ide yang bisa bermanfaat bagi calon 

peneliti. 
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