
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1      Latar Belakang Penelitian 

Pada era modern ini, kebanyakan masyarakat antara lain pekerja ataupun 

pengusaha tentunya akan mengenal yang namanya investasi. Investasi saat ini sedang 

marak dalam lingkungan sekitar. Investasi ialah kegiatan penanaman modal, yang 

dimana nantinya penanam modal akan memperoleh laba dari hal tersebut. Investasi 

dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pasar modal, sektor perbankan dan secara 

riil. Dengan banyaknya macam investasi maka dari itu setiap individu di pastikan harus 

sudah mengerti dan paham akan risiko yang akan di dapatkan kemudian hari dan juga 

dengan menabung dapat disebut telah melakukan investasi, adanya investasi maka 

setiap orang dapat memiliki dan mempertahankan basis kekayaannya sebagai jaminan 

atau penolong dikemudian hari (Rasheed, Rafique, Zahid & Akhtar, 2018). 

Investasi pada pasar saham merupakan investasi yang memiliki karakteristik 

jangka waktu yang panjang. Pasar saham terdiri dari 2 macam, yaitu pasar primer dan 

pasar sekunder, sehingga sekuritas dapat diperjualbelikan kepada investor dengan bursa 

saham (Kishori &  Kumar, 2016). 

Sekarang ini, pasar modal sudah mulai dilirik oleh masyarakat, bahkan menjadi 

indeks perkembangan ekonomi dalam negara. Hal ini disebabkan oleh pasar modal 

mempunyai kesempatan dan keuntungan sehingga dapat menarik investor dari luar dan 

lokal. 
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Gambar 1.1 Grafik kenaikan jumlah investor di Indonesia Tahun 2012-2018 (KSEI,  

2018) 

Grafik diatas menyatakan bahwa adanya peningkatan investor pada pasar modal 

Indonesia mulai tahun 2012 sampai dengan 2018. Meningkatnya investor tersebut, 

menjadi indikator bahwa kegiatan investasi pasar modal Indonesia bertumbuh pesat.  

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat bahwa di bidang 

investasi, minat masyarakat di provinsi Kepulauan Riau semakin menarik. Banyaknya 

investor dalam pasar modal di Kepulauan Riau ada sebanyak 14.545 investor, dan akan 

terus naik sehingga 58,86% dari data Desember 2017 yang telah mencapai sejumlah 

9.156 orang. 74,28% investor pada pasar modal berada di Kota Batam, sisanya 

sebanyak 25,72% investor kota lain yang berposisikan di Kepulauan Riau.  

Dengan adanya pertumbuhan investasi yang pesat, membuat keperluan akan 

investasi di masyarakat menjadi bertambah, hal ini dikarenakan masyarakat berpikir 

jika melakukan investasi bisa mendapatkan penambahan pendapatan. Oleh karena itu, 

perlu adanya edukasi tentang investasi. Apabila mempunyai pengetahuan akan investasi, 

maka masyarakat bisa membuat keputusan investasi yang benar agar bisa mendapatkan 

penambahan pemasukan.  
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  Akan tetapi, banyak investor terlalu percaya dengan diri sendiri atas 

kemampuan dan pengetahuan yang dia miliki tanpa melihat faktor lain dalam membuat 

keputusan investasi. Umumnya, investor hanya melihat dua faktor ini saja dalam 

pembuatan keputusan investasi, padahal masih banyak faktor-faktor lain yang investor 

tidak ketahui yang bisa dijadikan sebagai estimasi sebelum membuat keputusan 

investasi.  

  Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman mengenai investasi yang dijadikan 

sebagai bekal ilmu untuk pembuatan keputusan investasi yang matang. Dan juga 

diperlukan pemahaman mengenai investasi sejak kecil agar bisa digunakan untuk 

kedepannya. Terkait dengan penjelasan sebelumnya, penulis bermaksud menjalankan 

penelitian dan akan diberi judul “Analisis Pengaruh Availability Bias, Representative 

Bias, Herding Bias, Anchoring Bias dan Overconfidence Bias dalam Keputusan 

Investasi Saham Masyarakat di Kota Batam “.  

1.2       Permasalahan Penelitian 

Masalah yang di bahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Availability Bias mempunyai pengaruh signifikan pada keputusan 

investasi di Kota Batam ? 

2. Apakah Representative Bias mempunyai pengaruh signifikan pada keputusan 

investasi di Kota Batam ? 

3. Apakah Herding Bias berpengaruh signifikan pada keputusan investasi di Kota 

Batam ? 

4. Apakah Anchoring Bias mempunyai pengaruh signifikan pada keputusan 

investasi di Kota Batam ? 

5. Apakah Overconfidence Bias mempunyai pengaruh signifikan pada keputusan 

investasi di Kota Batam ? 
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1.3       Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan guna mengetahui faktor yang berperan dalam tindakan 

pengambilan keputusan investasi  kota Batam. Berikut tujuannya : 

1. Untuk menemukan pengaruhnya variabel Availability Bias pada keputusan 

investasi Kota Batam. 

2. Untuk menemukan pengaruhnya variabel Representative Bias pada keputusan 

investasi Kota Batam. 

3. Untuk menemukan pengaruhnya variabel Herding Bias pada keputusan investasi 

Kota Batam. 

4. Untuk menemukan pengaruhnya variable Anchoring Bias pada keputusan 

investasi Kota Batam. 

5. Untuk menemukan pengaruhnya variabel Overconfidence Bias pada keputusan 

investasi Kota Batam. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah: 

1. Bagi Perusahaan 

Mendapatkan pengetahuan tambahan tentang faktor yang akan memengaruhi 

pengambilan keputusan investasi dalam saham. 

2. Bagi Investor  

Membagikan pengetahuan sebagai pertimbangan sebelum membuat keputusan 

investasi saham.  
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3. Bagi Kreditur 

Membagikan pengetahuan dengan kreditor tentang kemampuan investor untuk 

memenuhi kewajibannya dan dapat digunakan sebagai bahan untuk 

dipertimbangkan oleh kreditor ketika memberikan lisensi pinjaman kredit. 

4.         Bagi Akademisi 

Memberikan penambahan pengetahuan dalam pengambilan keputusan investasi 

saham serta menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya. 

           1.4  Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dan sub-bab yang mendukung 

seluruh isi bab ini. Pembahasan sistematika yaitu: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, latar belakang penelitian, topik yang dibahas, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan diskusi sistematis dijelaskan. 

BAB II :  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Dalam bab ini diuraikan landasan teoritis yang berhubungan, dan pembahasan 

tentang penelitian yang sudah dilakukan sebelum kemudian disertai model dan 

perumusan hipotesis. 

 BAB III: METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dibahas mengenai rancang penelitian, obyek penelitian, arti 

operasional variable yaitu variable dependen, variable independen, 

terkumpulnya data, metode analisa dan uji hipotesa dengan uji F dan uji T. 

BAB IV: ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini mengenai analisa peneliti terhadap olahan data didapatkan 

dengan alat penguji statistik dan membahas hasil analisa. 
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BAB V:   KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 Dalam bab ini, hasil analisis dari penelitian dan saran diberikan untuk peneliti 

selanjutnya. 
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