
BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pasar modal menjadi salah satu elemen pertumbuhan perekonomian suatu 

negara. Peran masyarakat serta pemerintah terhadap pasar modal merupakan elemen 

yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan nasional. Analogi sebuah pasar 

modal sama dengan pasar lainnya, yaitu aktivitas permintaan dan penawaran terjadi 

di antara pembeli dan penjual.  Kegiatan yang dimaksud oleh penjual dalam pasar 

modal adalah efek yang ditawarkan oleh emiten kepada investor sehingga terjadi aksi 

jual beli lembaran saham. Investor yang melakukan investasi dalam pasar modal 

cenderung menunggu waktu yang lama dan ekspektasi keuntungan yang besar. Salah 

satu cara emiten mencari sumber dana di pasar modal yaitu melantai di bursa dengan 

menerbitkan saham dan obligasi yang ditawarkan kepada publik. 

Qasim et al. (2019) mengatakan baru-baru ini, berbagai metode investasi telah 

menjadi populer dan investor membuat keputusan tentang pemilihan investasi 

berbeda. Teori ekonomi menunjukkan bahwa I nvestor itu rasional dan mengambil 

keputusan dengan mengevaluasi semua informasi, yang tersedia. Seiring waktu 

berlalu, itu menjadi sulit bagi investor untuk membuat keputusan investasi karena 

harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil keputusan. Di masa 

lalu, investor memiliki informasi terbatas untuk membuat keputusan dan membuat 

keputusan pada beberapa informasi, yang mudah tersedia, tetapi dengan kemajuan 
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dalam teknologi, investor harus menghadapi banyak sekali informasi untuk 

mengambil keputusan. 

Investor institusi memiliki porsi besar dalam mendukung pertumbuhan pasar 

modal Indonesia. Keberadaan atau eksistensi investor institusi sangat dominan dalam 

menyemarakkan transaksi perdagangan di Bursa Efek Indonesia, yang pada akhirnya 

menjadi cermin bagi kemajuan perekonomian nasional. Per akhir Maret 2015, 

persentase kepemilikan aset investor institusi di BEI tercatat mencapai 73,14%. 

Pergerakan yang wajar di pasar modal khususnya pasar saham kerap menjadi tolak 

ukur bagi investor ritel dalam berinvestasi. Partisipasi investor institusi di pasar 

modal mutlak dijaga bahkan ditingkatkan, dengan cara terus meningkatkan 

kepercayaan terhadap pasar modal. Kepercayaan itu sendiri akan muncul seiring 

dengan adanya keterbukaan dan transparansi informasi dari perusahaan publik atau 

emiten. Komunikasi langsung dengan para eksekutif emiten merupakan bentuk 

keterbukaan dan tranparansi informasi paling berkualitas yang diinginkan oleh 

investor. Komunikasi langsung itu investor dapat menggali berbagai rencana kerja 

dan target emiten di masa datang sebagai bahan preferensi dalam membuat keputusan 

investasi. Emiten harus berkomunikasi langsung karena bermanfaat membuka akses 

dan hubungan yang lebih luas dengan investornya untuk memperoleh kepercayaan 

yang lebih tinggi dalam menaikkan nilai perusahaan. Pergerakan volume transaksi 

dan nilai transaksi menjadi salah satu tolak ukur bagaimana investor bersikap 

membuat keputusan jangka pendek maupun jangka panjang (IDX, 2018). Gambar 1.1 

pergerakan volume transaksi dan nilai transaksi IHSG dapat dilihat di bawah ini: 

Universitas Internasional Batam 
Guseriwan, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Investasi pada Investor Institusi, 2019 
UIB Repository©2019



3 
 

Gambar 1.1 Pergerakan Volume Transaksi dan Nilai Transaksi IHSG sumber: IDX, 

(2018) 

Investor dalam bursa efek, biasanya membuat banyak keputusan yang berbeda 

dan prioritaskan keputusan, yang paling umum adalah mengambil keputusan investasi 

untuk memaksimalkan return sedangkan investor lain mempertimbangkan teknik 

kapan waktu yang tepat untuk masuk kepasar. Sebaliknya, beberapa investor lebih 

suka menghindari risiko jika saham memiliki tingkat risiko rendah dan investor lain 

juga cenderung dengan saham berisiko tinggi tetapi menerapkan beberapa 

diversifikasi untuk mengendalikan risiko tidak beraturan  (Areiqat et al. 2019). 

Tantangan investor adalah membuat keputusan investasi. Investor individu 

maupun institusi tidak dapat membuat keputusan investasi dengan model yang 

kompleks maupun model sederhana karena lingkungan pasar modal penuh 
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ketidakpastian. Investor harus memiliki kewaspadaan dalam memilih investasi dan 

menghindari psikologi kesalahan untuk membuat keputusan investasi (Farooq dan 

Sajid, 2015). 

Mumtaz et al. (2018) menganalisis faktor heuristic, financial tools, risk 

aversion, firm level of corporate, dan day to day experience terhadap investment 

decision making bersignifikan positif. Investor institusi selalu membeli dan menjual 

ekuitas dalam jumlah uang yang besar. Perkembangan pasar modal sekarang menjadi 

lebih volatilitas dan tidak stabil. Pengaruh volatilitas dan ketidakstabilan di pasar 

saham dapat meningkatkan risiko investasi. Fluktuasi pasar saham selalu tetap 

menjadi perhatian investor insitutisi bahkan mencuri perhatian para profesional. 

Banyak investor berinvestasi di pasar saham sehingga perilaku, sikap, dan psikologi 

investor berdampak pada pergerakan harga saham. Investor kebanyakan melakukan 

kesalahan dalam investasi karena bias psikologis dan perilaku. Investor insitusi 

selaku perusahaan yang memiliki pemahaman tata kelola juga penting untuk 

pengambilan keputusan investor. Penerapan tata kelola yang buruk tidak akan 

memberikan nilai bagi pemberi modal atau investor. 

Calon investor institusional yang potensial juga merupakan target bursa. Saat 

ini institusi besar seperti dana pensiun dinilai masih rendah porsinya dalam portofolio 

saham, hal ini terkendala dengan strategi investasi yang berkenalikan dengan 

pengukuran kinerjanya. Bursa Efek Indonesia aktif memberikan edukasi yang 

diharapkan dapat meningkatkan investasi di saham menjadi 20% dari total alokasi 

investasinya, sementara saat ini rata-ratanya hanya 11% (CNBC, 2019). 
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 Berdasarkan data sekunder dari Katadata Investor Confidence Index Q1 

(2019) KICI disusun melalui survei terhadap perusahaan manajemen investasi, Dana 

Pensiun dan asuransi yang berinvestasi di pasar keuangan. Responden terdiri dari 255 

investor institusi. Dana kelolaan lebih dari Rp 700 Triliun. Penilaian dilakukan 

melalui komponen kondisi ekonomi global, kondisi pasar saham saat ini, kondisi 

ekonomi Indonesia, hingga kondisi perusahaan responden saat ini. Investor bidang 

asuransi mengalami penurunan antara lain disebabkan oleh banyaknya bencana alam 

belakangan ini sehingga klaim yang harus dibayar asuransi cenderung meningkat. 

Laba perusahaan akan terkena dampak jika perusahaan tidak merespon kondisi 

tersebut. Gambar kondisi perusahaan investor saat dapat di lihat di bawah ini:  

Gambar 1.2 Kondisi Perusahaan Investor Periode Kuartal 1 2019 sumber: Katadata 
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Tendensi pergerakan kepemilikan saham khususnya di kota Batam dalam 

kuartal pertama 2019 terjadi penurunan. Nilai kepemilikan investor institusi kota 

Batam memiliki porsi terbesar untuk Provinsi Kepulauan Riau. Menurut data Otoritas 

Jasa Keuangan kepemilikan saham investor individu ternyata lebih besar daripada 

investor insitusi khususnya kota Batam. Hal ini menjadi pertimbangan yang harus 

diperhatikan oleh investor institusi karena tingkat kepemilikan memiliki perbedaan 

yang jauh padahal secara peluang yang berpotensi meningkatkan nilai perusahaan. 

Gambar pergerakan nilai kepemilikan saham tipe investor institusi dan individu kota 

Batam dapat dilihat di bawah ini: 

Gambar 1.3 Pergerakan Nilai Kepemilikan Saham Investor Institusi dan Individu 

kota Batam sumber: OJK (2019). 
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Nilai kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusi kota Batam 

cenderung menurun dan perbedaan porsi yang sangat signifikan maka investasi sudah 

tentu menjadi sasaran perusahaan untuk membuat keputusan namun investor perlu 

mempertimbangkan faktor yang sesuai dengan hasil penilaian suatu peluang investasi. 

Faktor yang menjadi landasan dalam pembahasan studi ini, yaitu heuristic, financial 

tools, risk aversion, level of corporate governance dan investment decision making. 

Latar belakang masalah-masalah tersebut menjadi pedoman pembahasan yang diberi 

judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Investasi 

pada Investor Institusi”. 

1.2. Permasalahan Penelitian 

 Penjabaran latar belakang masalah yang ungkapkan di atas, terdapat 4 poin 

permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian, antara lain: 

1. Apakah faktor heuristic investor institusi berpengaruh terhadap investment 

decision making? 

2. Apakah faktor risk aversion investor institusi berpengaruh terhadap 

investment decision making? 

3. Apakah faktor financial tools investor institusi berpengaruh terhadap 

investment decision making? 

4. Apakah faktor firm level of corporate governance investor institusi 

berpengaruh terhadap investment decision making? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Penguraian tujuan penelitian terdapat 4 pokok penting yang di jabarkan 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisa pengaruh antara faktor heuristic dan investment decision 

making pada investor institusi. 

2. Untuk menganalisa pengaruh antara faktor risk aversion dan investment 

decision making spada investor institusi. 

3. Untuk menganalisa pengaruh antara faktor financial tools dan investment 

decision making pada investor institusi. 

4. Untuk menganalisa pengaruh antara faktor firm level of corporate governance 

dan investment decision making pada investor institusi. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Kontribusi yang diharapkan bisa memberikan manfaat secara langsung kepada 

pelaksana penelitian, akademisi, dan instansi yang berkaitan, yakni: 

1. Manfaat bagi pelaksana penelitian 

Topik yang diteliti dapat menjadi bahan referensi sebagai uji penelitian dan 

dapat mengetahui ilmu teori sebagai pengetahuan kehidupan. 

2. Manfaat bagi akademisi 

Memperkuat bahan referensi yang menjadi acuan dalam melaksanakan topik 

penelitian yang berkaitan. 
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1.5.  Sistematika Penulisan 

Seluruh bagian pembahasan maka struktur pembahasan dijabarkan menjadi 5 

bab. Sistematika penulisan yang diurai dan diurutkan sebagai berikut:  

 

 

BABi I   :  PENDAiHULUAN  

Bab pendahuluan terkait tentang latar belakang, kemudian 

permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat dari hasil penelitian, dan 

sistematika penulisan.  

BABi II   :  KERANGiKA TEORITiIS DAN PERUiMUSAN HIPOTiESIS  

Bab kerangka teoritis dan perumusan hipotesis diawali sejumlah 

penelitian terdahulu dengan topik yang berkaitan, pedoman landasan 

teoritis, pembahasan hubungan antar variabel, perancangan model 

dasar penelitian, dan rancangan perumusan hipotesis.  

BABi III   :  METOiDE PENELiITIAN 

Bab metode penelitian menyusun rancangan penelitian, menentukan 

objek penelitian, mendefinisikan operasional variabel, pembahasan 

teknik pengumpulan data, penjelasan metode analis dan jenis uji data. 

BABi IV  :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab analisis dan pembahasan, pembahasan analisa demografi 

responden dan analisis model pengukuran dan model struktural. 

BABi V  :  KEiSIMPULAN, KETEiRBATASiAN, DAN REKiOMENDASI  
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Konklusi dari hasil analisis, keterbatasan atau implikasi selama 

melakukan penelitian dan rekomendasi untuk penelitian berikutnya. 
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