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Abstrak  
 

Para investor yang menginvestasi saham juga mempunyai risiko tetapi 
juga mendapatkan keuntungan, risiko yang akan dihadapi para investor adalah 
Capital Loss kerugian ini akan diperoleh dari selisih harga jual dan harga belinya 
saham biasanya investor menjual harga sahamnya lebih rendah dari pada harga 
belinya maka investor akan mengalami kerugian karena tidak semua investor yang 
menjual sahamnya itu akan mendapatkan keuntungan atau sering disebut dengan 
Capital Gain.  

 
Data sampel yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dimana 

data-data tersebut peneliti melakukan penyebaran kuesioner pada bulan December 
2018 kuesioner dan kuesioner ini disebarkan kepada investor yang ada di Kota 
Batam. Jumlah kuesioner yang di sebarkan oleh penulis adalah sebanyak 300 
kuesioner. Hasil outlier quesioner ini tidak ada, ini disebabkan karena responden 
menjawab kuesioner penelitian secara teliti dan benar. 
 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel yang diuji 
oleh penilitan lolos dari uji asumsi klasik dan layak digunakan sebagai data 
penelitian, hasil uji t statistik menunjukkan bahwa variabel risk perception, 
perceived return, overconfidence dan financial knowledge memiliki hubungan 
yang positif, sedangkan variabel risk attitude berpengaruh negatif terhadap risk 
taking dalam investasi saham maka variabel ini tidak memiliki hubungan yang 
signifikan. Data dianalisis menggunakan program statistik SPSS versi 21. 
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