
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1  Model Penelitian Terdahulu 

Menurut penelitian dari Gaganis, Hasan, Papadimitri dan Tasiou (2019) 

tujuan penelitian melakukan penelii ini adalah untuk menyelidiki interaksi antara 

budaya nasional dan risiko perusahaan asuransi. Dalam sampel yang terdiri dari 

801 perusahaan asuransi jiwa dan non-jiwa yang beroperasi di 42 negara selama 

periode 2007-2016. Berikut adalah model penelitian dari Gaganis, Hasan, 

Papadimitri dan Tasiou (2019) sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model pengaruh financial crisis, risk attitude, overconfidence, 

financial risk dan financial knowledge terhadap risk taking, sumber: Gaganis, 

Hasan, Papadimitri dan Tasiou (2019). 

Menurut penelitian dari Li, Wang, Wang dan Luo (2019) didalam 

penelitian ini mereka menjelaskan ekspektasi dan ekspansi lebih lanjut terkait 

dengan konsekuensi dari pengambilan risiko terhadap investasi saham didalam 

turnamen dan optimalisasi turnamen mempertimbangkan pengambilan risiko 
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dalam berinvestasi. Variabel dependen yang digunakan peneliti adalah risk taking 

dan variabel indipenden didalam penelitian tersebut adalah innovation, economics, 

decision making, human resources, overconfidence dan risk taking. 

Menurut penelitian dari Laudenbach (2018) penelitian menggunakan data 

panel, untuk menganalisis adanya perilaku perdagangan investor yang bersifat 

perorangan setelah kebangkrutan dari sebagian besar perusahaan kecil di 

sekitarnya, yang tidak dapat diprediksi untuk pengembalian pasar di masa depan. 

Investor meningkatkan turnover dan mengurangi pengambilan risiko. Berikut 

adalah model penelitian dari Laudenbach (2018) sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model pengaruh individual investor, risk attitude, overconfidence, 

perceived return dan formative experiences terhadap risk taking, sumber: 

Laudenbach (2018). 

Menurut penelitian dari Hopkins (2018) pemelitian telah menyelidiki 

adanya pengaruh sosial pada sikap terhadap risiko dalam pengambilan invetasi 

dan menganalisis kembali bagaimana pengambilan risiko bervariasi dengan posisi 

relatif dan ketidaksetaraan. Model penelitian dari Hopkins (2018) sebagai berikut: 
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Gambar 2.3 Model pengaruh risk attitude, risk preference dan risk perception dan 

formative experiences terhadap risk taking, sumber: Hopkins (2018). 

Menurut penelitian dari Maciejewski et al. (2018) terjadinya neural 

cognitive control memoderasi pengaruh antara pengambilan risiko investasi dan 

perilaku mengambil risiko melalui sikap yang dipersepsikan pada kalangan 

remaja.  

Model penelitian dari Maciejewski et al. (2018) sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model pengaruh risk attitude, risk performance, perceived return dan 

cognitive control terhadap risk taking, sumber: Maciejewski et al. (2018). 

Menurut penelitian dari Elamer, AlHares, Ntim dan Benyazid (2018) 

penelitian ini memiliki implikasi yang penting bagi para investor, manajer, 

regulator lembaga keuangan dan efektivitas reformasi tata kelola perusahaan yang 

telah dikejar. Investor selanjutnya dapat mengandalkan atribut tata kelola internal 

perusahaan untuk membentuk harapan tentang perilaku pengambilan risiko 
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didalam investasi saham. Model penelitian dari Elamer, AlHares, Ntim dan 

Benyazid (2018) sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Model pengaruh financial risk, risk seeker, perceived return dan 

financial knowledge terhadap risk taking, sumber: Elamer, AlHares, Ntim dan 

Benyazid (2018). 

Guan dan Tang (2018) melakukan penelitian ini bahwa untuk skala dari 

perusahaan pada saat ini yang telah mereka mempertimbangkan adalah bahwa 

sikap risiko karyawan menginvestasikan aset pensiun dari program imbalan ini 

akan pasti dapat membangun ukuran langsung dari sikap risiko karyawan dan dari 

alokasi kontribusi dana pensiun yang telah ditetapkan. Peneliti ini juga 

menemukan bahwa perusahaan dengan karyawan yang lebih risk averse 

menunjukkan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap risiko default mereka sendiri 

dalam investasi pensiun manfaat pasti mereka. Maka variabel dependen yang 

digunakan oleh penelitian dari Guan dan Tang (2018) adalah risk taking  dan 

variabel independen yang digunakan adalah alokasi aset dana pensiun, financial 

knowledge, labor, risk aversion dan risk attitude. 
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Menurut penelitian dari Kesavayuth, Ko dan Zikos (2018) Literatur yang 

luas dalam ekonomi menyelidiki pengaruh antara kemampuan kognitif dan risiko 

sikap keuangan. Namun, sedikit yang diketahui tentang pentingnya keterampilan 

non-kognitif untuk sikap risiko keuangan yang ada di suatu bank di Australia. 

Mereka dapat menunjukkan bahwa locus of control berpengaruh positif dengan 

sikap berisiko dari individu yang lebih tua yang juga berbeda secara signifikan 

individu yang lebih muda dan risk attitude bersignifikan negatif. Model variabel 

dari penelitian Kesavayuth, Ko dan Zikos (2018)  sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Model pengaruh financial risk, risk attitude, overconfidence dan 

financial knowledge terhadap risk taking, sumber: Kesavayuth, Ko dan Zikos 

(2018). 

Menurut penelitian Innocenti, Fiordelisi, Girardone dan Radić (2018) 

menjelaskan adanya persaingan dan pengambilan risiko didalam perbankan 

investasi persaingan ini memengaruhi bisnis perbankan investasi dan risiko yang 

dihadapi masing-masing lembaga, dengan menggunakan sampel besar bank 

investasi yang beroperasi di tujuh negara maju selama 1997-2014. Variabel 

independen yang digunakan oleh penelitian Innocenti et al. (2018) adalah risk 
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taking, financial risk, financial knowledge dan risk perception. Variabel dependen 

yang digunakan peneliti adalah risk taking. 

Menurut penelitian dari Muda, Kicia, Michalak-wojnowska dan Ginszt 

(2018) the dopamine receptor dan pengambilan risiko keuangan masuk ke dalam 

instrumental kecenderungan pengambilan risiko dan motivasi untuk terlibat dalam 

aktifitas investasi. Model penelitian dari Muda, Kicia, Michalak-wojnowska dan 

Ginszt (2018) sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Model pengaruh risk propensity, risk preference, risk perception, risk 

perception dan risk seeker terhadap risk taking, sumber: Muda, Kicia, Michalak-

wojnowska dan Ginszt (2018). 

Menurut penelitian dari Cao (2018) negara berkembang, pertumbuhan 

yang dipimpin oleh properti, dan risiko investasi saham dalam berinvestasi di 

China pada tahun 1978 sampai 2008 dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-

rata sebesar 9,8% selama 30 tahun terakhir. Model penelitian dari Cao (2018) 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.8 Model pengaruhi overconfidence, gender, local government, risk 

preference dan financial knowledge, terhadap risk taking, sumber: Cao (2018) 

Menurut penelitian dari Arif (2017) dari hasil penelitian ini secara empiris 

dapat menyelidiki bahwa efek sekuritisasi dan obligasi tertutup pada perilaku 

pengambilan risiko kredit bank menggunakan data 253 bank dari 7 negara Eropa 

untuk periode 2000-2014. Variabel independent yang digunakan oleh penelitian 

tersebut adalah liquidity, overconfidence, risk attitude, funding structure and cost, 

dan capital gain, variabel dependent yang digunakan oleh penelitian adalah risk 

taking. 

Menurut penelitian dari Zhang (2017) pilihan pengambilan risiko dalam 

berinvestasi juga terkait erat dengan kompensasi mereka. Manajer kehilangan 

risiko ketika biaya manajemen menjadi bagian yang lebih penting dari total 

kompensasi, untuk melindungi aset dan pendapatan fee yang ada. Ketika dana 

berada di bawah batas tertinggi, manajer meningkatkan pengambilan risiko untuk 

memulihkan kerugian di masa lalu. Variabel dependen yang digunakan oleh 
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penelitian ini adalah risk taking dan variabel independen adalah hedge fund, risk-

taking, incentive fee, management fee dan risk perception. 

Menurut penelitian dari Rahadjeng (2017) mengenai perilaku pengambilan 

risiko dalam investasi terhdap investor yang berperspektif gender yang juga dapat 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan berinvestasi di pasar modal dengan 

menggunakan taraf signifikansi positif sebanyak 5% dan tingkat kepercayaan 

sebesar 95% . Model dari penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Model pengaruh overconfidence, risk attitude, purchasing power dan 

gender terhadap risk taking, sumber: Rahadjeng (2017). 

Menurut penelitian dari Parker (2017) temuan spesifik dari aspek non 

verbal keuangan mengungkapkan bahwa pengambilan risiko juga dianggap oleh 

investor Afrika Selatan sebagai pendorong penting kinerja masa depan dan 

dengan demikian dapat berguna sebagai tolok ukur dalam pengambilan keputusan 

investasi. Variabel independen yang digunakan dari penelitian adalah financial 

perspective, financial knowledge, financial seeker, financial ratio dan perceived 

return dan variabel dependen yang digunakan peneliti adalah risk taking. 

Cohn, Fehr, dan Maréchal (2017) menurut penelitian ini norma-norma 

profesional yang berlaku di industri perbankan telah tumbuh secara substansial 

dan terus menyita perhatian kepemimpinan di bank dan badan pengatur ada juga 
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para peneliti melakukan eksperimen terkontrol yang terkait untuk mengubah 

kesediaan karyawan bank untuk mengambil risiko. Dengan adanya norma-norma 

profesional yang meningkatkan selera risiko maka para investort berpikir, mereka 

harus menjadi lebih berani mengambil risiko ketika identitas profesional mereka 

menjadi menonjol. Berikut adalah model penelitian dari Cohn, Fehr, dan Maréchal 

(2017) sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.10 Model pengaruh financial decisions, jenis kelamin, umur, financial 

knowledge dan overconfidence terhadap risk taking, sumber: Cohn et al. (2017). 

 Menurut penelitian dari Man, Chan dan Wong (2017) adanya perilaku 

pengambilan risikoinvestasi di Hong Kong. Temuan penelitian ini memberikan 

rekomendasi  dan solusi terhadap investor pada saat melakukan investasi 

disebabkan adanya perilaku pengambilan risiko dalam investasi yang mencakup 

memenuhi harapan investor dan mengoptimalkan manfaat, seperti kenyamanan, 

ketika dalam berinvestasi. Model penelitian dari Man, Chan dan Wong (2017) 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.11 Model pengaruh risk attiude, risk perception, perceived return dan 

gender terhadap risk taking, sumber: Man, Chan dan Wong (2017). 

Menurut penelitian dari Harris, Christian Opp, dan Mrcus Opp (2017) 

mereka mencirikan bagaimana cara investasi yang berlebihan dan kurang di 

berbagai bagian distribusi peminjam terkait dengan kapitalisasi sektor perbankan 

yang ada di Amerika Serikat dan Eropa dan juga mendistribusikan karakteristik 

risiko peminjam dan ketergantungan yang ada di bank. Model penelitian dari 

penelitian Harris et al. (2017) : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Model pengaruh risk seeking, overconfidence, credit rationing, risk 

characteristics dan gender. terhadap risk taking, sumber: Harris et al. (2017).  

 Dell’ariccia, Laeven, dan Suarez (2017) menurut penelitian ini mereka 

membuktikan bahwa adanya saluran risiko kebijakan moneter untuk sistem yang 

ada didalam perbankan dan kurang terasa bagi bank dengan modal yang relatif 

rendah atau selama periode financial distress. Variabel dependen yang digunakan 
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adalah risk taking dan variabel indepeden adalah perubahan kondisi ekonomi, 

krisis ekonomi, risk attitude, peran sekuritas dan alternative risk measurement. 

 Chang, Bernard, dan Logan (2017) para ahli ini mengatakan hasil yang 

terkait dengan adanya risiko, juga termasuk ke dalam persepsi risiko dan perilaku 

pengambilan risiko. Peneliti ini memiliki dua temuan utama, bahwa kerangka 

pekerjaan terhadap pengembalian risiko ini dapat menunjukkan bahwa adanya 

sikap risiko yang dirasakan terhadap individu suatu pilihan juga dapat ditentukan 

oleh manfaat yang diharapkan dan pilihan risikonya pada saat berinvestasi. 

Variabel indipenden yang digunakan adalah risk attitude, risk perception, risk 

return, dan gender, variabel dependen nya adalah risk taking. 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Model pengaruh risk attitude, risk perception, risk return, dan 

gender terhadap risk taking, sumber: Chang, Bernard, dan Logan (2017). 

Menurut Price dan Lafiandra (2017) adanya pengambilan risiko didalam 

suatu investasi ini juga bertujuan untuk menguji apakah adanya keterlibatan 

percayadiri ini didalam sebuah investasi saham yang berisiko. Variabel dari 

penelitian ditunjukkan pada variabel indipenden overconfidence, emosional, 

kesadaran situasional, keterlibatan tim dan pengambilan keputusan, variabel 

dependen adalah risk taking. 
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Menurut penelitian dari Dinç Aydemir dan Aren (2017) mereka meniliti 

bahwa adanya kontribusi didalam perilaku literatur keuangan di bagi dalam dua 

cara. Yang pertama adalah mereka harus menyelidiki efek gabungan dan relatif 

dari empat faktor utama yaitu kecerdasan emosi, locus of control, penghindaran 

risiko secara umum dan literasi keuangan yang dapat diidentifikasi dalam literatur 

tentang pengambilan risiko keuangan dari investor perorangan. Model penelitian 

dari Dinç Aydemir dan Aren (2017) sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Model pengaruh financial literacy, emotional, locus of control dan 

financial knowledge terhadap risk taking, sumber: Chang, Bernard, dan Logan 

(2017). 

Menurut penelitian dari Fosu, Ntim, Coffie, dan Murinde (2017) mereka 

membuat sebuah literatur dengan menerapkan perkiraan analis untuk mengukur 

opacity system perbankan dan kemudian untu menyelidiki adanya dampak opacity 

tersebut pada pengambilan risiko bank. Variabel dependen adalah risk taking, 

variabel indipenden dalam penelitian adalah Bank Opacity, prakiraan analisi, 

stabilitas bank dan persaingan pasar. 
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Menurut penelitian dari Sokolowska dan Makowiec (2017) untuk menguji 

preferensi risiko dari investor individu di bull market dan pasar beruang. Istilah 

bull dan bear market menggambarkan ke atas dan tren pasar ke bawah masing-

masing lebih dari kenaikan enam kali lipat di Bursa Efek Bombay India dalam 5 

tahun dari 2003 hingga 2008 adalah contoh yang bagus dari tren pasar yang bull 

market. Investor swasta kecil  berjumlah 292 investor, mengevaluasi risiko dari 4 

portofolio yang berbeda dalam pengembalian yang diharapkan adalah memilih 

salah satu dari 4 portofolio. Terdapat 143 investor membuat pilihan di bear 

market, dan yang lainnya 149 membuat pilihan di pasar bull market. Model 

penelitian Sokolowska dan Makowiec (2017) sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Model pengaruh bear market dan bull market terhadap risk taking, 

sumber: Sokolowska dan Makowiec (2017). 

Penelitian yang diteliti dari Reniers, Murphy, Lin, Bartolomé, dan Wood 

(2016) bahwa didalam model ini menunjukkan cara mengeksplorasi pengaruh 

antara persepsi risiko, perilaku pengambilan risiko, usia, dan karakteristik 
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kepribadian dalam perilaku pengambilan risiko. Model penelitian dari Reniers et 

al. (2016): 

 

 

 

 

 
Gambar 2.16 Model pengaruh perceived return, risk perception, social situation, 

gender terhadap risk taking, sumber: Reniers et al. (2016). 

Menurut penelitian dari Walasek (2016) adanya perbedaan usia dalam 

kinerja dapat disejajarkan dengan dalam perbedaan dan juga dapat menunjukkan 

pentingnya mekanisme ini untuk memahami dampak usia pada pengambilan 

risiko dalam berinvestasi dan selain itu juga adanya tetapi juga tidak ada kepastian 

atau didalam tingkat pembelajaran selama proses pembelajaran lanjutannya dalam 

investasi. Variabel dependen adalah risk taking, variabel indipenden terdiri atas 

perceived return, risk perception, risk seeking, risk aversion, risk behaviour  jenis 

kelamin dan usia. 

Menurut penelitian dari Hosker-Field, Molnar, dan Book (2016) mereka 

memprediksi mengenai peran persepsi risiko dalam pengaruh risk taking, karena 

adanya efek tidak langsung yang signifikan ini dapat mengungkapkan bahwa 

persepsi risiko yang lebih rendah merupakan mekanisme yang berpengaruh 

dengan menghubungkan manipulasi interpersonal dan tidak berperasaan maka 

didalam variabel Risk Perception dapat mempengaruhi sifat-sifat pengambilan 

risiko didalam investasi. Variabel dependen yang digunakan peneliti adalah risk 
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taking, variabel indipenden adalah risk perception, risk attitude, perceived return 

dan overconfidence. 

 
 

 

 

 

Gambar 2.17 Model pengaruh risk perception, risk attitude, perceived return dan 

overconfidence terhadap risk taking, sumber: Hosker-Field, Molnar, dan Book 

(2016). 

Menurut penelitian dari Traczyk, Sobkow, dan Zaleskiewicz (2015) bahwa 

reaksi emosional ini merupaka peran yang penting dalam proses keputusan 

pengambilan investasi ini juga lebih mempengaruhi ke heuristik dan pengaruh 

pengambilan risiko dalam menginvestasi. Variabel dependen yang digunakan 

peneliti adalah risk taking dan variabel indipenden terdiri atas overconfidence, 

perceived return, risk related through dan demographic. 

 Croci dan Petmezas (2015) penelitian ini menguji adanya pengaruh 

insentif pengambilan risiko pada investasi akuisisi. Bahwa disetiap perusahaan 

memiliki CEO ini disebabkan karena perusahaan ingin membangun peningakatan 

insentif pengambilan risiko yang akan lebih cenderung berinvestasi dalam 

akuisisi, secara ekonomi, peningkatan yang rentang dapat juga diterjemahkan 

menjadi peningkatan sekitar 4,22% dalam investasi akuisisi, yang konsisten 

bahwa insentif pengambilan risiko untuk mendorong CEO untuk melakukan 

investasi.Model penelitian Croci dan Petmezas (2015) sebagai berikut: 
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Gambar 2.18 Model pengaruh risk perception, risk attitude, perceived return dan 

overconfidence terhadap risk taking, sumber: Croci dan Petmezas (2015). 

Menurut penelitian dari Carlsson (2014) penilitian ini didalam sistem 

pensiun, kini mempunyai beberapa manfaat yaitu dekade ke depan di masa depan, 

adalah dimana adanya tempat yang tidak hanya ada Risk Perception tingkat 

manfaat masa depan yang akan diasumsikan memengaruhi perilaku, tetapi juga 

kepastian yang dirasakan yang akan memberikan manfaat masa depan. Jarak 

beberapa dekade sampai pensiun dibayarkan menunjukkan bahwa sejumlah 

kepercayaan, atau ketidakpercayaan, dapat diinduksi dalam pikiran individu. 

Variabel dependen yang digunakan peneliti adalah risk taking variabel indipenden 

terdiri atas financial knowledge, kepercayaan dan risk measurement. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.19 Model dari pengaruh financial literacy, financial knowledge, 

kepercayaan dan risk measurement terhadap risk taking, sumber: Carlsson (2014) 
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Menurut penelitian dari  Neves dan Eisenberger (2014) para investor yang 

akan percaya bahwa organisasi yang menghargai kontribusi dan kepedulian 

mereka terhadap kesejahteraan mereka juga lebih bersedia mengambil risiko atas 

berinvestasi dengan keyakinan bahwa organisasi akan mengakui niat dan dedikasi 

mereka yang tulus kepada organisasi. Variabel dependen yang digunakan adalah 

risk taking variabel indipenden terdiri atas overconfidence, perceived return, 

demographic  dan risk control. 

Menurut penelitian dari Broihanne, Merli, dan Roger (2014) hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa para profesional keuangan terlalu percaya diri 

baik dalam domain umum maupun keuangan. Berpengaruh dengan adanya 

persepsi risiko dan volatilitas yang diperkirakan, maka hasil yang di tunjukkannya 

adalah adanya karakteristik yang bersifat individu intrinsik dengan pada akhirnya, 

volatilitas return saham yang diantisipasi oleh menurut para ahli adalah dalam 

banyak kasus, determinan yang tidak signifikan dari risiko yang siap mereka 

asumsikan saat membeli saham. Model penelitian dari Broihanne, Merli, dan 

Roger, 2014 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 Model pengaruh perceived return, risk attitude, risk perception, 

financial knowledge dan overconfidence terhadap risk taking, sumber: Broihanne 

et al. (2014). 
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2.2     Definisi Variabel Dependen 

2.2.1 Definisi Risk Taking  

Menurut penelitian dari Coles, Daniel dan Naveen (2016) mereka 

menemukan bhawa adanya pengambilan risiko dalam investasi saham itu lebih 

tinggi dibandingkan dengan investasi properti, obligasi, emas dan lain-lain. 

Penelitian juga mengatakan bahwa ada dua unsur dalam investasi yaitu risk dan 

retrun. Para investor juga harus memahami isi yang terdapat didalam investasi. 

Didalam berinvestasi, para investor juga dapat membedakan menjadi tiga 

sistematis yaitu yang pertama adalah  Risk Seeker, ini dapat dilihat dari tipe para 

investor yang berani dalam mengambil risiko untuk menghasilkan profit yang 

lebih besar. Investor yang bertipe seeperti Risk Seeker ini juga dapat bersedia 

dalam berinvestasi terhadap produk-produk pasar modal dan perdagangan 

berjangka. Yang kedua adalah Risk Neutral, ini dapat dikatakan bahwa investor 

selalu saja untuk berharap atas kenaikan tingkat pengembalian yang sama untuk 

setiap kenaikan risiko. Yang ketiga adalah Risk Averter , ini dapat dilihat bahwa 

investor yang tersebut berusaha untuk menjauhi risiko. Tujuan utama oleh 

investor tipe risk averter adalah berusaha untuk menjaga nilai uangnya agar tidak 

terjadi inflasi, sehingga investor bertipe ini cenderung berinvestasi pada produk 

investasi yang dijamin oleh OJK. 

 Timbulnya risiko dalam investasi terhadap para investor dapat dikatakan 

terjadinya kenaikan terhadapa suku bunga, terjadinya inflasi, adapun terjadinya 

terhadap risiko manajemen terhadap kekeliruan yang ada, terjadinya juga dapat 

dikatakan karena adanya politik, sehingga para investor ketika berinvestasi saham 
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yang berisiko harus cermat dalam investasi karena dalam berinvestasi ada juga 

terdapat potensi kerugian dan keuntungan (Sokolowska dan Makowiec, 2017). 

2.3     Pengaruh Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh antara Perceived Return terhadap Risk Taking  

Menurut penelitian dari Man, Chan dan Wong (2017) perceived return 

dapat dikatakan hampir semua investor tidak dapat memberikan perkiraan yang 

benar atas kinerja portofolio saham mereka di masa lalu. Investor berpengalaman 

lebih mampu melakukannya. Rata-rata, investor berpikir, bahwa mereka lebih 

baik dari yang lain. Selain itu, korelasi antara peringkat diri dan kinerja aktual 

tidak dapat dibedakan dari nol. 

 Sebagian hasil ini peneliti menjelaskan dengan alasan psikologis (seperti 

pengaruh negatif kinerja portofolio masa lalu terhadap perbedaan absolut antara 

kembali perkiraan dan realisasi kembali. Dengan demikian maka penelitian lain 

yang menilai atas efek positif pendidikan finansial terhadap perilaku ini 

disebabkan karena investor semakin terdorong atau bahkan dipaksa untuk 

berinvestasi untuk tabungan pensiun mereka sendiri, pemahaman yang baik akan 

pengembalian sangat penting. Penelitian di masa depan harus menyelidiki lebih 

lanjut mengapa orang memiliki masalah dalam berurusan dengan pengembalian 

dan bagaimana masalah ini dapat dikurangi.  

Penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian bahwa adanya pengaruh 

antara perceived return terhadap risk taking yang telah melakukan penelitian ini 

adalah Guan dan Tang (2018), Croci dan Petmezas (2015), Cohn, Fehr, dan 

Maréchal (2017), Neves dan Eisenberger (2014), Hosker-Field, Molnar, dan Book 
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(2016), Traczyk, Sobkow, dan Zaleskiewicz (2015), Jiménez-jiménez et al. (2015), 

Hussein dan Kamardin (2016), Parker (2017), Laudenbach (2018), Maciejewski et 

al. (2018), Elamer et al. (2018). 

2.3.2 Pengaruh antara Risk Attitude terhadap Risk Taking  

Menurut penelitian dari Gerhardt, Schildberg-Hörisch dan Willrodt (2017) 

berdasarkan risk attitude adalah respon yang dipengaruhi oleh persepsi individu 

terhadap risiko. Pengukuran risk attitude penting karena dua hal yaitu dari segi 

praktis dan akademis. Dari segi praktis, individu harus dapat memahami 

preferensinya terhadap risiko sehingga individu dapat mengelola risk attitude dan 

membuat keputusan yang rasional. Orang yang mempunyai risk attitude yang 

tinggi biasanya ia mempunyai risiko yang tinggi dalam berinvestasi. Risk attitude 

juga dapat mempengaruhi keputusan individu dalam menentukan margin 

keuntungannya, biasanya setiap investor yang berinvestasi mereka pasti 

mempunyai sifat yang berbeda. Investor yang berinvestasi juga pasti mendapatkan 

keuntungan dan juga ada yang tidak mendapat keuntungan dan risk attitude ini 

sangat sering ada pada risiko terhadap investor, maka dapat dikatakan dari 

pengukuran terhadap risk akan memahami jenis risk attitude yang ada pada 

dirinya. Dengan memahami risk attitude yang dimiliki, maka individu dapat 

mengelola risk attitude dalam pengambilan keputusan berisiko pada situasi yang 

berbeda. 

Penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian bahwa adanya pengaruh 

antara risk attitude terhadap risk taking yang telah melakukan penelitian ini adalah 

Hosker-Field, Molnar, dan Book (2016), Chang, Bernard, dan Logan (2017), 
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Walasek (2016), Guan dan Tang (2018), Dell’ariccia, Laeven, dan Suarez (2017),  

Powell (2015), Al-khouri (2013), Arif (2017), Rahadjeng (2011), Hopkins (2018), 

Maciejewski et al. (2018), Gaganis, Hasan, Papadimitri dan Tasiou (2019). 

2.3.3 Pengaruh antara Risk Perception terhadap Risk Taking  

Dalam penelitiannya Lammers et al. (2010) menyatakan bahwa didalam 

risk perception juga dapat mengukur seberapa berisiko dalam mengambil 

keputusan investasi dan itu juga dapat dirasakan oleh pengusaha, di mana persepsi 

risiko yang lebih tinggi dapat menyebabkan perilaku yang kurang berisiko, ini 

dapat didefinisikan bahwa persepsi adalah proses yang ditempuh individu untuk 

mengorganisasikan agar memberi makna terhadap lingkungan setempat. 

Sedangkan risk perception merupakan penilaian seseorang terhadap investor di 

situasi yang sangat berisiko. Yang mana penilaian bergantung pada karakteristik 

serta psikologis orang tersebut. 

 Sebagian besar orang melakukan investasi mereka awalnya 

mempertimbangkan seberapa berat risiko yang mereka akan dapatkan , terutama 

untuk para investor yang menginvestasi pada perusahaan besar. Suatu situasi 

keputusan yang dapat dikatakan berisiko adalah, apabila pengambil keputusan 

merasa tidak pasti tentang konsekuensi/dampak pilihannya maka derajat pada 

ketidakpastian ini akan dinilai dan dievaluasi oleh setiap investor dengan cara 

yang berbeda-beda (Choa and Lee, 2016). 

 Seseorang yang cenderung dalam mendefinisikan situasi yang sangat 

berisiko jika investor melakukan keputusan yang salah yang akan mengakibatkan 

kerugian. Persepsi risiko merupakan penilaian terhadap situasi yang berisiko 
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sehingga penilaian sangat bergantung pada karakteristik dan psikologis dalam diri 

investor. Dalam beberapa penelitian terdahulu, terdapat variabel yang sangat 

signifikan mempengaruhi penilaian risiko yaitu rasa percaya diri, jadi bisa 

dikatakan jika seseorang inginberinvestasi harus percaya diri karena mereka pasti 

akan menemukan risiko ataupun return yang mereka harapkan yang tinggi 

maupun rendah. 

Penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian bahwa adanya pengaruh 

antara risk perception terhadap risk taking yang telah melakukan penelitian ini 

adalah Hosker-Field, Molnar dan Book (2016), Traczyk, Sobkow dan  

Zaleskiewicz (2015), Sokolowska dan Makowiec (2017), Innocenti, Fiordelisi, 

Girardone dan Radić (2018), Zhang (2017), Hopkins (2018), Seo dan Sharma 

(2014), Reniers, Murphy, Lin, Bartolomé, dan Wood (2016), Jiménez-jiménez et 

al. (2015), Sokolowska dan Makowiec (2017), Muda, Kicia, Michalak-

wojnowska dan Ginszt (2018). 

2.3.4 Pengaruh antara Financial Knowledge terhadap Risk Taking  

Financial knowledge adalah seseorang yang pandai menghitung dalam 

berinvestasi,dimana mereka akan menghitung apakah mereka investasi sesuatu 

yang mereka inginkan apakah akan terjadi kerugian atau keuntungan , biasanya 

ada dua karakter orang yang berbeda yaitu percaya diri dan tidak percaya diri. 

Orang yang mempunyai financial knowledge yang tinggi juga akan cenderung 

masuk ke dalam risk taking dalam menginvestasi, biasanya orang yang 

mempunyai financial knowledge yang tinggi awal sebelum melakukan investasi 

mereka menghitung, seberapa besar keuntungan yang akan kembali ataupun 
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seberapa banyak kerugian yang akan diambil oleh mereka, biasanya orang yang 

seperti ini mereka akan menunggu stabilnya ekonomi, investor melakukan 

investasi.  

Penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian bahwa adanya pengaruh 

antara financial Knowledge terhadap risk taking yang telah melakukan penelitian 

ini adalah Guan dan Tang (2018), Croci dan Petmezas (2015), Cohn, Fehr, dan 

Maréchal (2017), Jiménez-jiménez et al. (2015), Guan dan Tang (2018), Croci 

dan Petmezas (2015), Cohn, Fehr, dan Maréchal (2017), Carlsson Hauff (2014), 

Dinç Aydemir dan Aren (2017), Innocenti, Fiordelisi, Girardone dan Radić (2018), 

Cao (2009), Benyazid (2018), Man, Chan dan Wong (2017), Parker (2017). 

2.3.5 Pengaruh antara Overconfidence terhadap Risk Taking  

Menurut penelitian dari Hardies et al. (2013) dari sejauh ini didalam 

menganalisis pengaruh antara overconfidence dan risk taking ini berasumsi bahwa 

pengambilan risiko dan terlalu percaya diri adalah konsep yang terpisah. 

Mengambil risiko dan terlalu percaya diri bisa menjadi konsep terkait. Memang, 

perbedaan gender dalam overconfidence berlebihan telah ditawarkan sebagai 

penjelasan untuk perbedaan jenis kelamin dalam risk taking. Jika pria lebih 

percaya diri, mereka akan cenderung mengambil risiko.  

Penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian bahwa adanya pengaruh 

antara overconfidence terhadap risk taking yang telah melakukan penelitian ini 

adalah Price dan Lafiandra (2017), Neves dan Eisenberger (2014), Traczyk, 

Sobkow dan  Zaleskiewicz (2015),  Seo dan Sharma (2014); Hardies et al., (2013); 

Croci dan Petmezas (2015), Harris, Christian Opp, dan Mrcus Opp (2017), Cohn, 
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Fehr, dan Maréchal (2017), Powell (2015), Al-khouri (2013), Arif (2017), 

Rahadjeng (2011), Gaganis et al. (2019), Kesavayuth, Ko dan Zikos (2018), Li, 

Wang, Wang dan Luo (2019). 

 

2.4     Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis  

Berikut ini adalah model penelitian yang akan ditelitikan oleh peneliti, 

peneliti akan menelitikan, tentang: “Analisis adanya Pengaruh Pengambilan 

Risiko Investasi Saham terhadap investor yang ada di Kota Batam”. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21 Model pengaruh perceived return, risk attitude, risk perception, 

financial knowledge dan overconfidence terhadap risk taking, sumber: Broihanne 

et al. (2014). 

Berdasarkan model-model yang telah dibahas dan pengaruh antar variabel 

independen, dependen serta mediasi. Maka perumusan hipotesis untuk penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

H1  :  Perceived return berpengaruh signifikan positif terhadap risk taking 

investasi saham untuk investor yang ada di Kota Batam 

Risk Attitude 

Perceived Return 

Risk Taking 

Financial 
Knowledge  
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H2  :  Risk attitude berpengaruh signifikan negatif terhadap risk taking investasi 

saham untuk investor yang ada di Kota Batam. 

H3   : Risk Perception berpengaruh signifikan positif terhadap risk taking 

investasi saham untuk investor yang ada di Kota Batam. 

H4  :  Financial Knowledge berpengaruh signifikan positif terhadap risk taking 

investasi saham untuk investor yang ada di Kota Batam. 

H5 :   Overconfidence berpengaruh signifikan positif terhadap risk taking 

investasi saham untuk investor yang ada di Kota Batam. 
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