
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Didalam berinvestasi saham para investor juga harus lebih berhati-hati dan 

cermat dalam menganalisis ini disebabkan karena profit yang diperoleh dari 

investasi saham umumnya lebih besar dibandingkan investasi lainnya. Apabila 

investor tidak berhati-hati dalam melakukan investasi saham, maka akan 

mengalami kerugian. Di dalam likuidasi perusahaan yang bangkrut, prioritas 

dalam pengembalian suatu aset yang ditanamkan di perusahaan tersebut adalah 

pembayaran utangnya ke kreditor, jika ada sisa, maka dibagikan ke investor.  

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 jika 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. Investor juga tidak akan 

menerima dividen, namun perusahaan tetap akan membagikan dividennya jika 

menghasilkan profit, biasanya pemutusan untuk membagikan dividen melewati 

dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Keuntungan yang akan didapatkan 

investor saham adalah Investor akan memiliki hak ikut serta dalam RUPS dan 

juga akan diakui sebagai pemilik perusahaan. Investor juga mempunyai hak 

tersendiri untuk mendapatkan atau juga menerima dividen dari setiap saham 

miliki investor. Modal investasi saham yang investor tanamkan di suatu 
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perusahaan juga akan lenyap, ini disebabkan juga karena perusahaan tersebut 

mengalami masalah seperti bangkrut dan rasio hutang yang terlalu besar. Pada 

periode Januari-Maret 2018 tercatat nilai investasi yang masuk ke Batam sudah 

meningkat 400% dibandingkan pada periode sebelumnya. di Kota Batam 

mencatat ada sebanyak 20 perusahaan yang merealisasikan investasi di Kota 

Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan nilai yang mencapai Rp5,2 triliun 

(Franedya, 2019). 

Menurut Bursa Efek Indonesia (2018) perkembangan ekonomi saat ini di 

Indonesia ada terjadinya fluktuasi dari suatu waktu mulainya dari mulainya terjadi 

krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 maka mengalami inflasi sebesar 

83,4%, kemudian pada masa reformasi pada tahun 2008 ekonomi yang ada di 

indonesia maka meningkat menjadi 61.5%. Menurut OJK (2018) pada tahun 2015 

IHSG gabungan di Indonesia mencapai titik terendah pada poin 5.733,50, hingga 

sampai dengan tahun 2018 rupiah telah menembus Rp 15.000,- terhadap dollar 

Amerika Serikat.  

Berkatian dengan jumlahnya investor di Kota Batam hanya terdapat 

10.543 SID (Singel Investor Indentification). Selain itu juga investor yang ada di 

Indonesia mencapai sebanyak 73,78% yang terpusat di Pulau Jawa dan hanya 

sebesar 14,55% di wilayah Pulau Sumatra (Bursa Efek Indonesia, 2018). Investor 

Kepri bertumbuh mencapai 58,89% masyarakat yang ada di Kepulauan Riau juga 

sangat berminat dalam transaksi pasar modal terutama pada nilai harga saham 

yang tinggi, pasar modal yang ada di Kepulauan Riau sendiri sebesar 75,38% 

yang berada di Kota Batam dan 24,62% lainnya investor menanamkan modal di 
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kabupaten lain yang ada di Kepulauan Riau. Para investor menanamkan modal di 

pasar modal karena Kota Batam terdapat kantor perwakilan BEI. Data dari OJK 

sendiri terdapat sebesar 98,88% pertumbuhan investasi pasar modal, dilanjutkan 

dengan sebesar 75.73% reksadana dan sebesar 45,01% investasi saham lainnya. 

(OJK, 2018). 

Ada juga beberapa risiko investasi saham yang harus diketahui oleh 

investor ketika berinvestasi yaitu ketika perusahaan bangkrut maka investor yang 

berperan sebagai pemegang saham minoritas juga dapat pastikan tidak akan 

mendapat return apa-apa dari kekayaan perusahaan tersebut. Didalam tingkat 

risiko ini juga dapat dikatakan bahwa jika pemegang saham menanamkan uang 

tersebut di perusahaan tersebut, maka uang tersebut akan hangus/hilang sehingga 

tidak ada terjadinya return. Maka dari itu investor yang ingin membeli saham dan 

menanamkan modalnya di dalam perusahaan tersebut maka investor harus 

memastikan bahwa perusahaan tersebut  tidak akan terjadi kebangkrutan. Berikut 

juga adanya risiko likuiditas pada saham, biasanya saham ini akan terjadi apabila 

saham ini tidak ada lagi perputaran yang memadai di sektor pasar sekunder dapat 

dikatakan bahwa adanya penyebab bahwa kinerja perusahaan yang buruk 

sehingga harga saham akan turun pada titik yang terendah bahkan bisa lebih 

rendah dari harga terendah yang diizinkan di bursa saham. 

Dalam literatur keuangan, pilihan portofolio investor biasanya 

dikonseptualisasikan dalam risk return frame work mereka yang di anggap 

sebagai expected returns , expected risk dan subjek risk attitude. Dalam kerangka 

ini, perilaku pengambilan risiko ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu 
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tingkat pengembalian yang dirasakan, risiko subyek, dan risiko yang dirasakan 

(Cheung, Wu dan Tao, 2012). 

Peneliti akan membuat kuesioner dan akan dibagikan ke investor yang ada 

dikota Batam. Selain itu juga peneliti juga akan mengidentifikasi faktor penentu 

yang benar-benar mendorong perilaku pengambilan risiko individu dan 

menganalisis apakah ukuran risiko dan pengembalian objektif atau subyektif lebih 

mampu menjelaskan perilaku penanggulangan risiko subjek. Sebagai tambahan,  

pada analisa ini akan dievaluasi juga apakah content domain di mana risiko dan 

pengembalian yang dirasakan dapat menimbulkan pengaruh temuan kami dan 

apakah bias perilaku seperti overconfidence dan optimisme dapat mempengaruhi 

pengambilan risiko. 

Efek dari risiko ini dapat bergantung pada jenis risiko dimana para 

individu yang dihadapkan. Jika risiko sebagian atau seluruhnya terjadi pada 

kekayaan akhir, maka risiko yang ada dibelakang dapat juga disebut dengan sifat 

multiplikatif. Begitu juga dengan risiko modal, risiko inflasi, risiko mata uang 

atau risiko tanggung jawab atas pajak di masa depan. Ada juga banyak literatur 

yang meneliti efek kemunduran atas aditif terhadap keinginan investor untuk 

mengambil risiko finansial (Jokung, 2013). 

 Para investor juga sangat sering untuk memastikan seberapa berisiko 

dalam berinvestasi saham karena para investor sendiri juga dapat mengalami 

kehilangan jika sebagian dari investasinya jika harga saham turun maka 

mempunyai resiko yang tinggi untuk kehilangan seluruh investasinya jika 

perusahaan tersebut bangkrut, maka dari itu pengambilan risiko dalam 
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berinvestasi saham juga dapat didasarkan atas pengetahuan keyakinan dan 

kompetensi yang membuat seseorang berani dalam menghadapi ketakukan dalam 

berinvestasi (Moons et al, 2013). 

Di sini peneliti ingin menganalisis adanya beberapa pengaruh yang berat 

untuk para investor yang ada di Kota Batam ini disebabkan karena sudah tidak 

asing lagi jika para investor bermain dan mengikuti investasi, karena di dunia era 

moderen ini semua dapat dilihat melalui media yang berbentuk online. Sering kali 

orang mendengar bahwa ketika berinvestai dan semua tergantung pada risiko yang 

dialaminya, ada tingkat risiko yang tinggi dan tingkat risiko yang rendah. Risiko 

dalam mengambil keputusan investasi ini juga dapat cenderung dan terlibat dalam 

risk attitude terhadap masing-masing investor, biasanya risk attitude ini masuk 

cenderung masuk ke dalam adanya gangguan phsikolog disebabkan karena 

terjadinya kegagalan dan tidak mendapatkan return dalam berinvestasi sehingga 

terjadi stress.  

Didalam keperayaan diri seperti overconfidence juga membuat investor 

semakin semangat dalam berinvestasi, disebabkan karena ada sebagian investor 

yang percaya bahwa mereka pastinya akan mendapatkan return yang banyak dan 

juga mendapatkan laba yang banyak. Didalam perceived return mereka 

beranggapan bahwa kerugian dan keuntungan didalam pasar saham adalah sebuah 

masalah yang sangat kebetulan, investor tidak pernah berpikir bahwa investasi 

yang dihasilkan oleh mereka dapat menghasilkan pengembalian yang tinggi atau 

pun rendah.  
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat judul “Analisis 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Risiko Investasi Oleh 

Investor Saham di Kota Batam”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah perceived return mempengaruhi risk taking terhadap 

investasi saham untuk investor yang ada di Kota Batam ? 

2. Apakah risk attitude mempengaruhi risk taking terhadap investasi 

saham untuk investor yang ada di Kota Batam? 

3. Apakah risk perception mempengaruhi risk taking terhadap 

investasi saham untuk investor yang ada di Kota Batam? 

4. Apakah overconfidence mempenagruhi risk taking terhadap 

investasi saham untuk investor yang ada di Kota Batam? 

5. Apakah financial knowledge mempengaruhi risk taking terhadap 

investasi saham untuk investor yang ada di Kota Batam ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pengaruh Perceived Return terhadap Risk 

Taking    investasi saham untuk investor yang ada di Kota Batam. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Risk Attitude terhadap Risk Taking   

investasi saham untuk investor yang ada di Kota Batam. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Risk Perception terhadap Risk Taking 

investasi saham untuk investor yang ada di Kota Batam. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh Overconfidence terhadap Risk Taking 

investasi saham untuk investor yang ada di Kota Batam. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Financial Knowledge terhadap Risk 

Taking investasi saham untuk investor yang ada di Kota Batam. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Di sini penelitian juga dapat memberikan beberapa manfaat untuk 

penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui di mana para investor mampu dalam 

memberikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan untuk berinvestasi. 

2. Untuk mengetahui Risk Attitude, Risk Perception dan 

Overconfidence terhadap investor. 

3. Untuk mengetahui perilaku pengambilan risiko terhadap para 

investor 

 

1.5 Sistematika Penelitian  

BAB I:  PENDAHULUAN 

Bab I ini bertujuan untuk menguraikan ataupun menjelaskan latar 

belakang oleh penelitian, serta ada juga beberapa permasalahan 

yang harus ditelitikan, ada juga tujuan dan berbagai macam 

manfaat penelitian serta sistematika yang ada didalam suatu 

pembahasan. 
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BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II ini peneliti akan menjelasan definisi, teori-teori dan hasil 

dari penelitian yang sebelumnya serta model yang akan mendasari 

dari penelitian. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab III ini didalamnya akan menguraikan berbagai rancangan 

penelitian, objek penelitian, definisi operasional variabel, teknik 

pengumpulan data, metode analisis serta uji hipotesis. 

BAB IV :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab IV ini berisi uraian tentang hasil pengujian data, analisis 

statistic deskriptif, hasil uji evaluasi model dengan penjelasan hasil 

dari hipotesis-hipotesis. 

BAB V :  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab V ini berisi tentang kesimpulan yang berdasarkan dengan hasil 

pembahasan yang dilakukan, keterbatasan yang dihadapi dan juga 

memberikan rekomendasi hasil penelitian yang diperoleh. 
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