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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian oleh Grover & Singh (2015) mengindentifikasi  tentang 

kondisi behavioral finance berdampak kepada keputusan investor di sektor real 

state di Udham Singh Nagar, Uttrakhand, India. Jumlah sampel menyebarkan  

questionnaire sebanyak 200 pada pria di area yang menonjol. Variabel 

independen yang diteliti yaitu logical approach, property information, regret 

aversion, market dyanmic, hindsight bias, overconfidence, herding bias dengan 

variabel dependennya financial investment decision. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Analisis Behavioral Finance yang Berpengaruh terhadap 

Investment Decision dalam Real State, sumber: Grover & Singh (2015). 

Chopde & Kulkarni (2017) meneliti tentang adanya pengaruh behavioral 

biases terhadap financial invesstment decision dari masing-masing diri investor di 

Mumbai yang menggunakan interview and questionnaire  kepada 202 responden. 

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu erstwhile experience, inducement, 
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dogmatic, incongruity dan variabel financial investment decision sebagai 

dependen. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Analisis Pengaruh Behavioral Biases terhadap Financial 

Investment Decision di Mumbai, sumber: Chopde & Kulkarni (2017) 

Penelitian Sukheja (2016) membahas tentang beberapa faktor psikologis 

atau variabel yang berkemungkinan memiiki pengaruh terhadap financial 

investment decision. Penelitian ini membahas beberapa variabel independen yaitu 

risk attitudes, budgeting tendency, logical approach dan variabel investment 

decision sebagai dependen. 

 

 

Gambar 2.3 Model Analisis Pengaruh Faktor Psikologis atau Variabel yang 

Mungkin Memiiki Pengaruh terhadap Financial Investment Decision, sumber: 

Sukheja (2016) 
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Kubilay & Bayrakdaroglu (2016) meneliti tentang pengaruh dari  

psychological biases, financial Risk Tolerance, and financial Personality ketika 

mengambil keputusan investasi. Pembahasan variabel independen dalam 

penelitian antara lain five factor personality traits, psychological biases,  financial 

personality dan variabel financial investment decision sebagai dependen. 

 

 

Gambar 2.4 Model Analisis Pengaruh Performa Perusahaan terhadap Return 

Saham di Negara Inggris pada London Stock Exhange, sumber: Kubilay & 

Bayrakdaroglu (2016) 

Penelitian Onsomu (2015) menjelaskan pengaruh usia terhadap financial 

investment decision di Nairabi Securities Exchange, Kenya. Variabel independen 

yang dipakai yaitu Age 18-30, Age 41-50, Age >50, Age 31-40, dan variabel 

financial investment decision ditujukan sebagai dependen. 

 

 

Gambar 2.5 Model Analisis Pengaruh Umur terhadap Investment Decision di 

Nairabi Securities Exchange, Kenya, sumber: Onsomu (2015) 
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Penelitian Farooq, et al. (2015) menjelaskan  sikap behavioral 

berdampak pada financial investment decision dari fund managers dan  individual 

investor di Negara Pakistan. Penelitian ini menjelaskan hubungan variabel risk 

aversion, heuristics, firm level corporate governance, use of financial tools, dan 

variabel financial investment decision sebagai dependen. 

 

 

Gambar 2.6 Model Analisis Faktor Behavioral yang Mempengaruhi dalam  

Investment Decision dari Fund Managers dan  Individual Investor di Pakistan, 

sumber: Farooq, et al. (2015) 

Penelitian oleh Khan (2015) menjelaskan availability bias dan loss 

aversion bias memiliki pengaruh dalam financial investment decision dan apakah 

ada pengaruh risk perception investor didalamnya. Penelitian ini menjelaskan 

pengaruh variabel moderasi yaitu risk perception, dari variabel loss aversion bias, 

availability bias kepada financial investment decison sebagai dependen. 
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Gambar 2.7 Model Analisis Pengaruh Availability Bias dan Loss Aversion Bias 

dalam Investment Decision dan Apakah Ada Pengaruh Risk Perception Investor, 

sumber: Khan (2015) 

Penelitian Rostami & Dehaghani (2015) menjelaskan pengaruh 

behavioral biases dengan financial invesstment decision di Tehran Stock 

Exchange. Variabel yang dipakai sebagai independen yaitu logical approach, loss 

aversion bias, ambiguity aversion, dan variabel dependennya financial investment 

decision. 

 

 

Gambar 2.8 Model Analisis Pengaruh Behavioral Biases terhadap Investment 

Decision di Tehran Stock Exchange, sumber: Rostami & Dehaghani (2015) 

Ul Hassan, et al. (2013) mengukur dampak behavioral biases pada 

investment decision di Islamabad Stock Exchange of Pakistan. Beberapa variabel 

yang digunakan sebagai independen yaitu heuristics, anger, fear dan variabel 

dependennya adalah financial investment decision. 

 

Risk perception 
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Gambar 2.9 Model Analisis Pengaruh Behavioral Biases rerhadap Investment 

Decision di Islamabad Stock Exchange Of Pakistan, sumber: Ul Hassan, et al. 

(2013) 

Sukanya & Thimmarayappa (2015) mengindentifikasi ada pengaruh 

behavioral biases kepada investment decision di portfolio. Beberapa Variabel 

independen yang dianalisa oleh peneliti  adalah logical approach, anchoring bias, 

confirmation bias,  budgeting tendency dan variabel dependen yaitu investment 

decision. 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Model Analisis Pengaruh Behavioral Biases terhadap Investment 

Decision pada Portfolio, sumber: Sukanya & Thimmarayappa (2015) 

Penelitian Katariya & Joshi (2017) mengindentifikasi behavioral finance 

memiliki pengaruh disertai dengan demographic variables kepada investment 

decision di pasar saham. Beberapa kriteria behavioral yang menjadi variabel 

independen yaitu loss aversion bias, logical approach, budgeting tendency, 
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demographic variables kepada variabel dependennya financial investment 

decision. 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Model Analisis Pengaruh Behavioral Finance dan Demographic 

Variables terhadap Investment Decision, sumber: Katariya & Joshi (2017) 

Penelitian Bashir, et al. (2013) membahas bahwa investor dipengaruhi 

oleh beberapa faktor dalam  mengambil keputusan investasi. Beberapa variabel 

independen penelitan ini antara lain personal financial needs, self-image/firm's 

image, advocate recommendation, neutral information, accounting information, 

serta variabel dependennya ialah keputusan berinvestasi. 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Model Analisis Faktor yang Mempengaruhi Investor dalam 

Investment Decision, sumber: Bashir, et al. (2013) 
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Penelitian Bashir, et al. (2013) bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

behavioral finance oleh pria dan wanita terhadap investment decision. Faktor 

behavioral yang dibahas penelitian ini antara lain logical approach, loss aversion 

bias, familiarity heuristic, illusion of control, dan yang menjadi variabel 

dependennya yaitu financial investment decision. 

 

 

 

Gambar 2.13 Model Analisis Pengaruh Behavioral Finance  terhadap Investment 

Decision, sumber: Bashir, et al. (2013) 

Penilitian yang dilakukan Bashir, et al. (2013) menunjukkan heuristics 

berpengaruh pada keputusan investasi. Penelitian ini membahas beberapa variabel 

independen antara lain logical approach, status quo bias, excessive optimism, loss 

aversion bias, confirmation bias, illusion of control, budgeting tendency dan 

variabel dependennya yaitu investment decision. 

 

 

 

 

 

 

Jospin Clinson. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Investasi Keuangan 
pada Masyarakat di Kota Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



 

           Universitas Internasional Batam 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Model Analisis Indentifikasi Heuristics yang Berpengaruh terhadap 

Investment Decision, sumber: Bashir, et al. (2013) 

Kengatharan & Kengatharan (2014)  membahas dan mengungkap 

pengaruh faktor behavioral finance dalam investment decision. Behavioral 

finance dalam penelitian ini antara lain heuristics, herding, market, prospect dan 

faktor dependennya ialah  financial investment decision. 

 

 

 

Gambar 2.15 Model Analisis Pengaruh Faktor Behavioral Finance terhadap 

Investment Decision, sumber: Kengatharan & Kengatharan (2014) 

Sarwar & Afaf (2016) membahas dan mengindentifikasi pengaruh faktor 

physicological dan economic terhadap investment decision.  Penelitian ini 
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menggunakan physicological factors dan economic factors sebagai variabel yang 

mempengaruhi variabel dependennya investment decision. 

 

Gambar 2.16 Model Analisis Pengaruh Faktor Physicological Dan Economic 

Terhadap Investment Decision, sumber: Sarwar & Afaf (2016) 

Charles & Kasilingam (2016) membahas pengaruh dari behavioral bias 

pada equity investment decision. Penelitian ini membahas beberapa variabel 

independen yaitu mood, emotions, heuristic, frame dependence, personality, 

gambling dan variabel dependennya adalah investment decision. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Model Analisis Pengaruh Behavioral Bias terhadap Equity 

Investment Decision, sumber: Charles & Kasilingam (2016) 

Michailova, et al. (2017) meneliti dan menganalisis keputusan keuangan 

individu berdasarkan studi Michailova dan Schmidt, yang menjalankan 

eksperimen pasar aset tanpa asimetri informasi. Beberapa variabel yang dibahas 

sebagai independen yaitu risk aversion, logical approach, beserta variabel 

dependenn yakni keputusan berinvestasi. 
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Gambar 2.18 Model Analisis Pengaruh Logical Approach dan Risk Aversion 

terhadap Keputusan Investasi Keuangan pada Pasar Aset, Sumber: Michailova, et 

al. (2017) 

Obamuyi (2013) meneliti faktor yang mempengaruhi investment decision  

dan untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya pada sosial ekonomi di pasar 

modal nigeria. Data yang dikumpulkan peneliti berupa kuesioner sejumlah 297 

yang membahas beberapa faktor seperti gender, age, marital status, educational 

qualification dan variabel dependen penelitiannya yaitu investment decision. 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Model Analisis Faktor yang Berpengaruh Terhadap Investment 

Decision, sumber: Obamuyi (2013) 

Ngoc (2013) meneliti mengenai pola perilaku investor di beberapa 

perusahaan sekuritas di kota Ho Chi Mhin, Vietnam. Penelitian ini membahas 

beberapa variabel yang mempunyai pengaruh antara lain prospect, heuristic, 

herding, market, yang berpengaruh ke variabel financial investment decision. 
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Gambar 2.20 Model Analisis Pola Perilaku terhadap Investment Decision. sumber: 

Ngoc (2013) 

Penelitian Lubis, et al. (2015) membahas tentang peran psychological 

factor terhadap individual investment decision. Beberapa variabel yang 

mempengaruhi sebagai independen antara lain emotional intelligence, personality, 

defense mechanism, financial literacy, dan variabel dependennya yaitu investment 

decision. 

 

 

 

 

Gambar 2.21 Model Analisis Pola Perilaku terhadap Investment Decision, sumber: 

Lubis, et al. (2015) 
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Penelitian oleh Sahi (2017) membahas tentang mengindentifikasi 

psychological biases yang berpengaruh terhadap investment decision. Beberapa 

variabel independen yang dibahas penelitian ini adalah logical approach, reliance 

on budgeting tendency, spouse effect categorization tendency, adaptive tendency, 

social responsible investing bias, expert bias, self-control bias yang 

mempengaruhi variabel dependennya yaitu financial investment decision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.22 Model Analisis Indentifikasi Psychological Biases yang 

Berpengaruh terhadap Investment Decision, sumber: Sahi (2017) 

Penelitian Khan, et al. (2017) dilakukan dengan menyebarkan  kuesioner 

untuk investor bursa saham Islam abad dan bursa saham Lahore berjumlahkan 

250 kuesioner, yang mana hanya diterima 60 respon dengan rincian 90% 

responden laki-laki dan sisanya perempuan. Penelitian membahas menggunakan 

risk perception sebagai moderasi dari logical approach dan loss aversion bias 

yang mempengaruhi financial investment decisions. 
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Gambar 2.23 Model Analisis Pengaruh Logical Approach dan Loss Aversion Bias 

terhadap Investment Decision Dimoderasi Oleh Risk Perception, sumber: Khan, et 

al. (2017) 

Penelitian oleh Deshmukh dan Joseph (2016) mengindentifikasi 

pengaruh psychological factor terhadap investment decision. Penelitian ini 

berfokus pada beberapa variabel independen antara lain heuristics, framing, 

emotions, market impact, yang menunjukkan pengaruh kepada financial 

investment decision. 

 

 

 

Gambar 2.24 Model analisis pola perilaku psikologis terhadap investment 

decision, sumber: Deshmukh dan Joseph (2016) 

Penelitian oleh Kumari (2016) menyelidiki bukti empiris keseluruhan 

mengenai investor di negara yang kuat hubungannya dengan faktor sosial 

ekonomi dan membangun kerangka konseptualnya. Beberapa variabel penelitian 

sebagai independen antara lain variabel heuristic, prospect theory, herding 

Risk perception 
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behavioral dan stock fundamentals. dan variabel dependennya yaitu investment 

decisions. 

 

 

 

Gambar 2.25 Model Metode Analisis Faktor Social Ekonomi yang Mempegaruhi 

Investor, sumber: Kumari (2016) 

Bakar & Yi (2016) meneliti mengenai pengaruh psikologis dengan objek 

penelitian pasar saham di Malaysia. Sampel penelitian yang diproses sebesar 200 

orang melalu kuesioner yang merupakan mahasiswa keuangan, dosen, pejabat 

bank, manajer dan petinggi yang terlibat pasar saham Malaysia. Beberapa variabel 

indenpenden yang dibahas di penelitian ini yaitu conservatism, logical approach.  

herding bias, availability bias yang memiliki pengaruh kepada financial 

investment decisions. 

 

 

 

 

Gambar 2.26 Model Pengaruh Faktor Psikologis pada Pasar Saham di Malaysia, 

sumber: Bakar & Yi (2016) 
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2.2 Definisi Variabel Dependen 

Definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Investasi bisa dibilang 

sebagai tingkah laku menanamkan uang di perusahaan atau proyek dengan 

harapan mendapatkan keuntungan. Kegiatan investasi dasarnya adalah kegiatan 

membeli sebuah aset yang diharapakan kedepannya akan memiliki nilai jual 

tambah lebih. Investasi juga diartikan sebagai menunda konsumsi saat ini demi 

konsumsi di masa depan. Keuntungan yang didapat adalah pertukaran atas waktu 

dan resiko yang ditimbulkan dari sebuah investasi. Sunariyah (2003) menjelaskan 

investasi sebagai kegiatan penanaman modal pada aktiva dalam jangka waktu 

tertentu dan dengan harapan agar bisa memperoleh keuntungan di masa depan. 

Beberapa jenis produk investasi yang bisa dilakukan saat ini antara lain 

menabung di bank, menanamkan deposit di bank, investasi properti, emas, saham, 

mata uang asing, barang-barang koleksi dan obligasi (Senduk, 2004). 

Semua investasi selalu memiliki resiko. Resiko investasi adalah suatu 

kemungkinan atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi tidak kembalinya dana 

yang telah dinvestasi dan hal yang mengurangi nilai dari investasi tersebut dengan 

kata lain yaitu kerugian. Resiko selalu ada dalam investasi, dan juga besarnya 

resiko berbanding lurus dengan keuntungan yang didapat, oleh karena itu 

dibutuhkannya pengalaman serta pemahaman akan keputusan investasi yang 

dibuat. Oleh karena itu, keputusan investasi disimpulkan sebagai pertimbangan 

yang diambil dalam jangka berinvestasi pada aktiva supaya menerima keuntungan 

di masa depan. 
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2.3 Hubungan Antar Variabel  

2.3.1 Hubungan Logical Approach terhadap Keputusan Investasi 

Keuangan 

Logical approach terjadi karena investor terlalu menekankan pada 

kemampuan prediksi mereka daripada data yang ada di pasar dan percaya bahwa 

mereka dapat mengendalikan pasar. Odean (1998) dalam studinya menemukan 

bahwa kebanyakan orang terlalu percaya diri tentang ketepatan dari pengetahuan 

dan kemampuan mereka. Oleh karena itu, mereka hanya sedikit saja mencari 

arahan dan bantuan bahkan bisa jadi tidak sama sekali selama proses pengambilan 

keputusan (Shefrin & Hersh, 2007).  

Hasil dari jurnal Grover & Singh (2015), Sukheja, (2016), Rostami & 

Dehaghani (2015), Sukanya & Thimmarayappa (2015), Katariya & Joshi, (2017), 

Bashir, et al. (2013), Sahi (2017), Khan et al. (2017), dan Bakar & Yi (2016) 

menjelaskan signifikan positif dari logical approach dan keputusan investasi 

keuangan, sebab sebagian besar responden penelitian terlalu percaya diri dengan 

ketepatan pengambilan keputusan investasi keuangan. 

Penelitian jurnal Michailova et al. (2017) dan Bashir et al. (2013) 

menjelaskan logical approach dan keputusan investasi keuangan memiliki 

hubungan tidak signifikan. 

2.3.2 Hubungan Herding Bias terhadap Keputusan Investasi Keuangan 

Herding berarti sebuah kejadian dimana investor mengikuti keputusan  

investasi terbanyak yang diambil atau mayoritas (Grover & Singh, 2015). Investor 

memperhatikan keputusan mayoritas atau fenomena herding secara sadar maupun 

tidak dikarenakan investor bergantung pada informasi yang didapat dibandingkan 
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dengan pengetahuan yang dimiliki saja. Investor mungkin lebih memilih 

mengikuti mayoritas karena mereka percaya hal ini dapat membantu mereka 

untuk mendapatkan infomasi yang berguna dan dapat diandalkan. Sedangkan, 

pekerja profesional keuangan, misalnya, manajer investasi, atau analis keuangan, 

biasanya melakukan evaluasi subjektif secara berkala dengan dasar perbandingan 

dan perbandingan dengan rekan-rekan mereka.  

Hasil dari jurnal Ngoc (2013), Kumari (2016), Grover & Singh (2015) 

menjelaskan herding bias dan keputusan investasi keuangan berhubungan 

signifikan positif yang disebabkan karena responden mengharapkan hasil yang 

positif dari investasi tersebut dengan cenderung mengikuti popularitas tetapi hal 

ini sudah mulai menurun akibat investor sudah mulai matang dalam 

pengetahuannya, pertimbangannya serta faktor lainnya ketika mengambil 

keputusan investasi keuangan. 

Jurnal Kengatharan & Kengatharan  (2014) menjelaskan herding bias 

dan keputusan investasi keuangan memiliki hubungan signifikan negatif karena 

responden menerima dampak negatif pada performa investasinya. 

Hasil dari jurnal Bakar & Yi (2016) menjelaskan hubungan antara 

herding bias dan keputusan investasi keuangan mengindikasikan tidak signifikan. 

2.3.3 Hubungan Adaptive Tendency terhadap Keputusan Investasi 

Keuangan 

Adaptive tendency  mengacu pada kecenderungan untuk beradaptasi 

dengan perubahan kebutuhan finansal seiring dengan berjalannya waktu (Soros, 

2003). Berdasarkan wawancara secara eksplorasi, menunjukkan bahwa investor 

mengubah pola investasinya berdasarkan situasi pasar yang berubah. Selanjutnya, 
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investor mengubah portofolio investasinya berdasarkan tujuan investasi. Dengan 

adaptasi, investor dapat merasakan bahwa mereka dapat menggabungkan tren 

baru yang selaras dengan perubahan kondisi pasar. Jika individu dapat berhasil 

mencapai tujuan yang diinginkan dengan seiring berlalunya waktu beradaptasi 

terhadap perubahan, mereka akan melihat bahwa diri mereka mampu untuk 

memenuhi kebutuhan mereka dan ini akan berkontribusi terhadap kepuasan 

finansial mereka (Cummins & Nistico, 2002).  

Tetapi hasil dari jurnal Sahi (2017), menunjukkan bahwa keputusan 

investasi dengan adaptive tendency tidak signifikan, karena pasar keuangan 

berubah begitu cepat dan ini mengharuskan orang untuk mengikuti perkembangan 

tidak hanya dengan perubahan tetapi juga menyesuaikan portofolio mereka untuk 

meenyesuaikan perubahan ini. 

2.3.4 Hubungan Self-Control Bias terhadap Keputusan Investasi 

Keuangan 

Untuk tujuan penelitian ini, self-control bias didefenisikan sebagai 

kencenderungan perilaku manusia yang menyebabkan seseorang menunda 

konsumsi hari ini untuk menabung demi masa depan. Peningkatan tekad sangat 

penting jika pelaku ingin mengurangi konsumsi, dan ini akan melibatkan biaya, 

dan karenanya, penurunan keuntungan yang didapatkan. Oleh karena itu, 

perencana harus menggunakan teknik-teknik yang mencapai pengendalian diri 

tanpa peningkatan biaya. Kurangnya kontrol atas keuangan seseorang akan 

menimbulkan resiko saat waktu pensiun, yang mana adalah sebuah konsekuensi 

jangka panjang yang merugikan.  
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Xiao, et al. (2006) menemukan bahwa perencanaan untuk masa depan 

dan peningkatan tabungan berkontribusi pada peningkatan financial satisfaction; 

Namun, mengorbankan konsumsi saat ini memiliki hubungan negatif dengan 

financial satisfaction. Self-control seperti menabung atau melakukan manajemen 

kas memiliki hubungan positif dengan financial satisfaction.  

Hasil dari jurnal Sahi (2017), menunjukkan bahwa hubungan keputusan 

investasi dengan self-control bias signifikan positif, karena manusia telah 

ditemukan kurang mengendalikan diri, dan ini berkontribusi pada jumlah hutang 

dan kartu kredit mereka yang besar. Kepuasan kebutuhan konsumsi saat ini selalu 

diperhatikan sebagai opsi yang menguntungkan daripada menunda yang sama. 

Dalam usaha untuk melakukan kontrol diri, konflik internal terjadi di dalam 

individu, yang melibatkan pengerahan upaya dalam bentuk kemauan keras. 

2.3.5 Hubungan Budgeting Tendency terhadap Keputusan Investasi 

Keuangan 

Untuk tujuan penelitian ini, budgeting tendency didefinisikan sebagai 

kecenderungan untuk merencanakan tabungan dan investasi. Anggaran dapat 

dibuat dengan memutuskan keputusan tabungan dan investasi atau keputusan 

pengeluaran saat ini. Perilaku keuangan individu seperti yang ditunjukkan oleh 

penganggaran, praktik manajemen kas ditemukan secara signifikan terkait dengan 

kepuasan keuangan (Joo & Grable, 2004).  

Namun, Xiao et al. (2006) menemukan bahwa mengikuti anggaran atau 

rencana pengeluaran tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepuasan 

keuangan. Wawancara eksplorasi menunjukkan bahwa orang lebih suka membuat 

keputusan penganggaran dengan mengalokasikan uang mereka untuk menabung 
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dan investasi terlebih dahulu dan kemudian sisanya untuk belanja. Oleh karena itu, 

atas dasar di atas, itu dihipotesiskan bahwa budgeting tendency dan keputusan 

investasi keuangan secara signifikan positif terkait. 

Hasil dari jurnal Sahi (2017), Sukheja (2016), Katariya & Joshi (2017) 

menunjukkan bahwa hubungan keputusan investasi dengan budgeting tendency 

signifikan positif, karena penganggaran adalah suatu proses yang memungkinkan 

seseorang untuk membuat rencana keuangan dan menyisihkan jumlah uang pada 

interval berkala sehingga memungkinkan pemenuhan tujuan masa depan. 

Hasil dari jurnal Sukanya & Thimmarayappa (2015) mengindikasikan 

hubungan signifikan negatif antara budgeting tendency dan keputusan investasi 

meskipun indikasi hubungan tidak signifikan diteliti oleh Bashir, et al. (2013).  

 

2.4  Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan pengkajian variabel dan hasil riset terdahulu maka penulis 

menyimpulkan model regresi hubungan antar variabel penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.27  Model Analisis Pengaruh  Logical Approach, Herding Bias, 

Adaptive Tendency, dan Self-Control Bias, Budgeting Tendency terhadap 

Keputusan Investasi Keuangan, sumber: Penulis (2019). 

Variabel Independen 
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Hipotesis penulis untuk penelitian ini berdasar pada kerangka diatas yaitu  

sebagai berikut: 

H1: Keputusan investasi keuangan masyarakat Kota Batam dipengaruhi 

secara signifikan positif oleh logical approach. 

H2: Keputusan investasi keuangan masyarakat Kota Batam dipengaruhi 

secara signifikan positif oleh herding bias. 

H3: Keputusan investasi keuangan masyarakat Kota Batam dipengaruhi 

secara signifikan positif oleh adaptive tendency. 

H4: Keputusan investasi keuangan masyarakat Kota Batam dipengaruhi 

secara signifikan positif oleh self-control bias. 

H5: Keputusan investasi keuangan masyarakat Kota Batam dipengaruhi 

secara signifikan positif oleh budgeting tendency. 
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