
BAB I 
PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia melintang di katulistiwa antara benua Asia dan benua 

Australia, yang terdiri dari 17.000 pulau yang kaya akan keindahan alam yang 

memberikan kontribusi terhadap negara dalam segi ekonomi dikarenakan dengan 

adanya keindahan alam tersebut membuat pariwisata ingin berkunjung ke 

Indonesia yang membuat perekonomian di Indonesia yangt bertumbuhr dengani 

cepat dan terus meningkatr pada tiap tahunnya. Selain faktor keindahan alam yang 

mempengaruhi peningkatan perekonomian ada faktor lain yang dapat 

mempengaruhi perekonomian Indonesia yaitu pertumbuhan Indek Hargad Saham 

Gabungano yang ada di Indonesia. 

Pertumbuhan dari Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) yang 

menunjukkan fluktuasi yang terus meningkat. IHSG Indonesia terus tumbuh 

meskipun pada tahung 2008 sempatj mencapaib titik terbawah namun kemudian 

terdapat koreksi dengan adanya peningkatanf IHSG di tahun 2018 yang mencapai 

level tertinggi yaitu 6.689,28. Sepanjang sejarah di Indonesia level Indeks Harga 

Saham Gabungan pada tahun 2018 adalah yang tertinggi (OJK,2018).  
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Tabel 1.1 

Data Pergerakan Harga Saham Indeks Gabungan periode 2012-2018 

Sumber: IDX, 2018 
 

Selain peningkatan pada harga IHSG, tercatat juga sebuah peningkatan 

yang cukup memadai di pasar modal Indonesia dalam pertumbuhank jumlah 

investor dari akhir Desember 2017 hingga 26 Desember 2018, jumlah SID (single 

investor identification) tumbuh 44,06% menjadi 1.617.367 SID. Jumlah SID ini 

terdiri dari investor saham, reksa dana, dan obligasi yang tercatat di KSEI.  
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Tabel 1.2 

Data Pertumbuhan Total Jumlah SID dari tahun 2012-26 Desember 2018  

Sumber: ksei.co.id, 2018 

Pada uraian diatas menjelaskan bahwa investasi di perlukan oleh setiap 

individu, karena berinvestasi setiap individu memiliki jaminan untuk menjaga, 

mempertahankan dan memperluaskan kekayaaan yang ada pada masa depan. 

Selain memperluas atau mempertahankan kekayaan aset yang dimiliki oleh 

seorang investor, investasi dapat menghasilkan penghasilan sampingan bahkan 

dapat menjadi sumber penghasilan utama bagi seorang investor. Tujuan investor 

menanamkan modal adalah menciptakan keuntungan dan dividen dari saham 

perusahaan yang dibeli. 

Investor yang investasi di pasar saham yang memiliki keunggulan, yakni 

bersifat aman dan dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 

tentang pasark modalj (OJK, 2018). Selain itu, investasi di pasar saham sekarang 
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sudah didukung dengan adanya program aplikasi dapat bisa diakses di kapanpun 

serta dimanapun yang memudahkan investor dalam melakukan proses berinvestasi. 

Menurut Shafeeq (2017) yang meneliti bahwa Behavioral Finance dapat 

berpengaruh terhadap perilaku investor dengan faktor psikologi dalam 

pengambilan keputusan investasi sepakat dengan studi Samreen (2014) 

mengatakan faktor psikologi seperti kepercayaan, referensi, dan psikologi bias 

dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi seseorang. Pada 

umumnya mayoritas masyarakat dalam mengambil kebijakan keputusan investasi 

berdasarkan dari rekomendasi orang lain yang dianggap lebih mengerti terhadap 

investasi yang berasal dari keluarga, teman, rekan kerja atau broker yang disebut 

rekomendasi advokat tetapi rekomendasi tersebut tidak menjadi satu-satunya 

referensi/acuan yang dipakai untuk mengambil keputusan investasi.  

Pengetahuan individu terhadap instrumenl keuangan menjadi salah satu 

faktor pendorong untuk melakukan investasi, dimana individu yang mengerti 

tentang instrumen keuangan akan lebih percaya pada kebijakan yang diambil pada 

investasi. Instrumen keuangan berupa informasi dari perusahaank sepertiu laporanl 

keuangan, harga saham, dan dividen dapat mempengaruhi keputusan dalam 

investasi (Rizvi & Abrar, 2015). 

Selain itu, informasi yang bersifat netral merupakan salah satu acuan 

masyarakat terutama investor dalam membuat keputusan investasi. Informasi 

netral yang dimaksud seperti informasi dari media, internet, ataupun indikator 

ekonomi yang diberikan kepada masyarakat. Informasi seperti ini dapat 

membantu masyarakat dalam investasi tapi masyarakat tidak bisa sepenuhnya 
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mempercayai dan harus melakukan analisis tambahan yang mendukung informasi 

tersebut dalam melakukan keputusan investasi. Kebanyakan masyarakat di dorong 

oleh faktor yang ingin cepat kaya sehingga masyarakat tidak memikirkan risiko 

yang dihadapi saat dalam mengambil keputusan.  

Provinsi Kepulauan Riau adalah sebuah kepulauan yang memiliki 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Berdasarkan dari data Otoritas Jasa Keuangan 

investasi yang diminati oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau adalah pasar 

modal terutama saham. Meninjau semakin tinggi perkembangan pertumbuhan 

investor di Kepulauan Riau yang meningkat hingga 58,86% atau sebanyak 14.545 

investor dibandingkan dengan data dari tahun 2017 yaitu 9.156 investor. Total 

keseluruhan investor yang terdaftar di Kepulauan Riau mencapai 74,28% di kota 

Batam dan sisanya 25,27% terdapat di kota lain (OJK,2018). 

Pertumbuhan investor di kota Batam yang terus meningkat ini, dapat 

mencerminkan bahwa masyarakat kota Batam sudah mulai melek tentang 

instrumen keuangan khususnya investasi pada saham. Akan tetapi dari data 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di periode kuartal 1 tahun 2019 menjelaskan 

adanya penurunan yang signifikan pada pergerakan nilai transaksi saham di kota 

Batam dari bulan Januari hingga bulan April. 
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Tabel 1.3 

Data Pergerakan Nilai Transaksi Saham di Kota Batam  

Sumber: OJK, 2019 

Data Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2018 menjelaskan bahwa adanya 

pertumbuhan investor yang meningkat di Kota Batam dan seharusnya berdampak 

positif di awal tahun 2019, akan tetapi data Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019 

periode kuartal 1 yang menjelaskan bahwa di Kota Batam sekarang mengalami 

penurunan nilai transaksi saham dari bulan Januari hingga April. Peristiwa 

penurunan ini dapat di asumsikan bahwa ada faktor yang mempengaruhi investor 

untuk mengambil sebuah keputusan dalam membeli maupun menjual saham di 

pasar modal. Sehingga berdasarkan latar belakang pembahasan penelitian ini 

maka judul yang di bahas “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan 

Keputusan Investasi Saham pada Investor di Kota Batam”. 
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1.2  Permasalahan Penelitian 

Terdapat beberapa permasalahan dari penelitian ini, yaitu:  

1. Firm’s Image / Self-Image mampu mempengaruhi terhadap pengambilan 

keputusan investasi? 

2. Accountingh Information mampu mempengarahi terhadap pengambilan 

keputusan investasi? 

3. Neutral Information mampu mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan 

investasi? 

4. Advocate Recommendation mampu mempengaruhi terhadap pengambilan 

keputusan investasi? 

5. Personal Financial Needs mampu mempengaruhi terhadap pengambilan 

keputusan investasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Terdapat beberapa tujuan penelitian ini, yaitu: 

1. Mengetahui ada pengaruh faktor Firm’s Image / Self Image terhadap 

pengambilan keputusan investasi. 

2. Mengetahui ada pengaruh faktor Accountingh Informationg terhadap 

pengambilan keputusan investasi. 

3. Mengetahui ada pengaruh faktor Neutrali Informations terhadap pengambilan 

keputusan investasi. 

4. Mengetahui ada pengaruh faktor Advocater Recommendationt terhadap 

pengambilan keputusan investasi. 
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5. Mengetahui ada pengaruh faktor Personalg Financialu Needs terhadap 

pengambilan keputusan investasi. 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

  Harapan secara langsung maupun tidak langsung bisa memberikan 

manfaat kepada masyarakat atau akademisi serta peneliti selanjutnya, antara lain: 

a. Masyarakat 

Manfaat bagi masyarakat yaitu untuk mengetahui lebih banyak hal-hal mana 

saja yang mempengaruhi investor dalam membuat kebijakan dalam 

berinvestasi. 

b. Pelaksana Penelitiy 

Untuk menjadi acuan atau referensi topik yang berkaitan dalam mempertegas 

hal-hal yang mempengaruhi investor terhadap keputusan investasi. 

c. Akademisip 

Manfaat bagi akademisi yaitu dijadikan sebagai sebuah referensi untuk 

menambah informasi dan pengetahuan terhadap keputusan investasi. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan topik 

penelitian, permasalahan yang akan dibahas dari penelitian ini, tujuan 

dan manfaat dari penelitian, dan sistematika penelitian. 

 

   Universitas Internasioal Batam 
 

Sally, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Investasi Saham pada Investor di Kota 
Batam, 2019 
UIB Repository©2019



9 
 

 BAB II : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

  Pada bab ini menguraikan landasan teori yang berhubungan dengan 

topik penelitian, pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya, model dasar serta perumusan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini menguraikan mengenai tentang rancangan penelitian, 

objek penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, 

metode analisis data, uji outliner, uji normalitas, uji multikolinearitas, 

dan uji hipotesis yang meliputi uji F, uji t dan uji R dan adjusted R². 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini menguraikan tentang analisi penelitian pengolahan data 

yang dikumpulkan melalui alat pengujia statistic dan pembahasan akan 

hasil analisis tersebut. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

  Pada bab ini membahas kesimpulan dari analisis penelitian yang telah 

dilakukan, keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian dan 

rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya.  
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