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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

2.1   Model Penelitian Terdahulu 

 Cherono et al. (2019) tujuan membahas kajian faktor dasar yang dapat 

membuat investor bertindak dalam membuat suatu keputusan dalam hal 

berinvestasi selain itu juga bagaimana seorang investor dalam berperilaku 

membuat keputusan pada saat melakukan investasi di pasar saham negara Kenya. 

Dalam hal penelitian ini yang ditetapkan sebagai variabel independen yang 

diambil terdapat 4 variabel yaitu berupa herd behavior, loss aversion, mental 

accounting, dan overconfidence. Penelitian ini memandu otoritas pasar modal 

tentang pengaruh perilaku investor terhadap reaksi pasar saham. Studi ini 

bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan investor di pasar saham untuk 

mempertimbangkan faktor perilaku pada keputusan investasi mereka. Studi ini 

memastikan stabilitas ekonomi dapat ditingkatkan oleh pembuat kebijakan 

melalui kebijakan yang meningkatkan alokasi aset yang efektif di pasar modal. 

Pemerintah dan perencana swasta membuat aturan ex ante untuk meningkatkan 

pilihan dan efisiensi, termasuk pengungkapan, pelaporan, periklanan dan 

peraturan pengaturan opsi-standar. Pemerintah menghindari tindakan yang 

memperburuk bias investor karena penyimpangan dalam harga saham 

meningkatkan volatilitas di pasar saham. CMA menggunakan studi ini untuk 

memantau dan mengatur dengan memastikan perusahaan yang terdaftar untuk 

menawarkan informasi yang cukup segera bagi investor untuk mengurangi 

perilaku irasional investor. Target populasi yang dipergunakan adalah 67 
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perusahaan yang telah dilist.  Data dikumpulkan dengan pengumpulan data yang 

bersifat sekunder yakni 48 perusahaan yang terdaftar pada periode 2004 sampai 

2016 di Bursa Efek Nairobi. Penelitian mempergunakan model kuantitatif dan 

model analisis regresi data panel . 

 

Gambar 2.1 Model Pengaruh Herd Behavior, Loss Aversion, Mental Accounting, 

dan Overconfidence Terhadap Keputusan Investasi 

Sumber: Cherono et al. (2019). 

 Penelitian ini dilakukan Sinha dan Malik (2018) dengan tujuan membahas 

kajian faktor dasar yang dapat membuat investor bertindak dalam membuat suatu 

keputusan dalam hal berinvestasi di dalam pasar saham. Dalam hal ini kajian 

model yang ditetapkan dalam penelitiannya berupa 11 independen perilaku berupa 

cognitive biases, overconfidence, herding, heuristic, regret aversion, loss aversion, 

risk aversion, mental accounting, gambler fallacy, home biases, dan disposition 

effect yang dimana dianggap sebagai variabel yang mampu memberi pengaruh 

terhadap keputusan investasi. Peneliti berupaya menggabungkan bias kognitif dan 

emosional dengan ekonomi konvensional dan keuangan untuk memberikan 

penjelasan mengenai psikologi investor. Psikologi investor secara sistematis 

mengeksplorasi penilaian investor, perilaku, dan fakta-fakta penting tentang 
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bagaimana investor berbeda dari asumsi keuangan standar tradisional. 

Pembiayaan standar didasarkan pada asumsi teori pasar yang efisien di mana 

investor rasional dan mengambil keputusan investasi dengan mempertimbangkan 

risiko dan pengembalian. Hipotesis pasar yang efisien dapat mempertimbangkan 

bahwa investor dapat menggunakan keterampilan dan otak seseorang dan 

mengambil keputusan yang rasional, tetapi itu tidak mungkin. Keterampilan 

investor dan otak tidak terlepas dari pengetahuan, latar belakang, kehidupan 

rumah tangga dan kondisi emosional. Setiap investor memiliki markup psikologis 

yang berbeda karena latar belakang, pengalaman, dan pemikiran yang berbeda. 

Keuangan perilaku melanggar asumsi keuangan standar dan mendukung investor 

untuk mengambil keputusan irasional yang menciptakan masalah dalam 

pengambilan keputusan investasi. Keuangan perilaku dalam konflik teori 

keuangan standar, yang menyatakan bahwa keputusan investasi adalah kombinasi 

dari bias kognitif dan emosional dan merupakan keputusan yang tidak rasional. 

Bias adalah jalan pintas dalam proses pengambilan keputusan membutuhkan 

penggunaan sumber daya mental dan keuangan yang tepat. Dalam proses 

pengambilan keputusan keuangan yang cepat dan mudah, investor cenderung 

berdebat dengan rasionalitas. Keputusan ini dikenal sebagai bias. Bias ini adalah 

kesalahan sistematis yang dilakukan oleh investor sendiri pada sumber daya, 

biaya, waktu, dan kapasitas untuk memproses dan mengumpulkan informasi 

tentang investasi. Penelitian ini digunakan untuk tinjauan literatur sistematis 

dalam penelitian ini dan didasarkan pada tiga database ABI / INFORMS, Emerald 
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dan Google Cendekia. Penelitian ini meninjau 436 artikel selama periode 1981 

hingga 2015. 

Gambar 2.2 Model Pengaruh Overconfidence, Herding, Heuristic, Regret 

Aversion, Loss Aversion, Risk Aversion, Mental Accounting, Gambler Fallacy, 

Home Biases, Cognitive Biases, dan Disposition Effect Terhadap Keputusan 

Investasi. 

Sumber: Sinha dan Malik (2018). 

 Sochi (2018) dalam pembahasan kajiannya dengan maksud tujuan untuk 

menelaah faktor perilaku keuangan apa saja yang ditelitinya dapat memberikan 

pengaruh atau bersignifikan positif terhadap variabel dependen dalam hal 
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hubungan membuat keputusan oleh investor dan mengidentifikasi hubungan 

antara karakteristik sosial-ekonomi di Bursa Efek Dhaka. Keputusan kolektif 

investor ritel memainkan peran penting dalam mempengaruhi dinamika harga 

sekuritas keuangan. Keuangan perilaku mencoba menjelaskan anomali yang 

berlaku di pasar ketika faktor-faktor dalam penetapan harga aset empiris dan 

model mikrostruktur pasar gagal menjelaskan hal yang sama. Karena pasar modal 

Bangladesh, khususnya pasar saham, telah berkembang pesat sejak dekade 

terakhir dengan populasi investor yang meluas yang tidak 'melek finansial', tujuan 

makalah ini adalah untuk mensintesis faktor-faktor perilaku yang mempengaruhi 

keputusan investasi dari investor ritel dan juga mengidentifikasi hubungan antara 

karakteristik sosial-ekonomi dan hasil investasi mereka melalui diskusi. Dalam 

kajiaan penelaahan yang ditetapkan sebagai variabel independen atau faktor-

faktor untuk dikaji berupa 18 perilaku keuangan yang dimaksud ialah 

representativeness, overconfidence, anchoring, gambler fallacy, availability bias, 

loss aversion, regret aversion, mental accounting, price changes, market 

information, past trends of stocks, fundamentals of underlying stocks, customer 

preference, over reaction to price changes, buying and selling decisions of other 

investors, choice of stock to trade of others, volume of stocks to trade of others, 

dan speed of herding.. 18 perilaku keuangan ini dianggap sebagai faktor yang 

pada dasarnya akan memberi pengaruh langsung terhadap keputusan investasi, 

dimana keputusan investasi dijadikan sebagai faktor utama ataupun yang disebut 

sebagai variabel dependen. Metode penelitian dalam penelaahan dilakukan dengan 

kumplan data yang bersifat primer yaitu melalui kuesioner. Investor adalah objek 
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yang dijadikan sebagai penelitian dan secara langsung ditujukan terhadap 203 

investor pada Bursa Efek Dhaka.  

 

Gambar 2.3 Model Pengaruh Representativeness, Overconfidence, Anchoring, 

Gambler Fallacy, Availability Bias, Loss Aversion, Regret Aversion, Mental 

Accounting, Price Changes, Market Information, Past Trends Of Stocks, 

Fundamentals Of Underlying Stocks, Customer Preference, Over Reaction To 

Price Changes, Buying And Selling Decisions Of Other Investors, Choice Of 

Stock To Trade Of Others, Volume Of Stocks To Trade Of Others, dan Speed Of 

Herding Terhadap Keputusan Investasi 

Sumber: Sochi (2018). 

 Penelitian ini dilakukan Baker et al. (2018) dalam kajiannya ini bertujuan 

membahas mengenai faktor dasar yang penetapannya mampu membuat 

munculnya pengaruh secara langsung ke dalam perilaku oleh investor individual 
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dalam bertindak membuat keputusan berinvestasi. Hubungan bias perilaku 

biasanya berfokus pada negara barat sedangkan pada negaara India sendiri tidak 

begitu diperhatikan. Dalam kajiannya terdapat 3 tujuan utama yaitu melakukan 

penentuan bias perilaku, menganalisa bagaiman hungan variabel demografi 

terhadap bias perilaku dan terakhir adalah untuk mengekplorasi adanya hubungan 

literasi keuangan dengan bias perilaku. Pada saat ini di india memiliki jasa 

keuangan yang beragam dan menyediakan jenis-jenis produk investasi, namun 

keterampilan yang dimiliki investor terbatas dan pengetahuan keuangan yang 

buruk maka mereka hanya mengandalkan keyakinan dan preferensi yang mereka 

miliki. Kajian ini berguna untuk membantu menemukan apa saja yang menjadi 

kesenjangan. Oleh karena hal ini, maka dilakukan penelitiannya terhadap 

bagaimana perilaku investor yang individual di India. Dalam hal ini sebanyak 10 

faktor yang merupakan perilaku yang berkaitan dengan keuangan yang pada 

dasarnya terpilih. Variabel dependen yang dipilih berupa keputusan investasi 

sedangkan dalam penelitian ini variabel independen yang diambil berupa mental 

accounting, representativeness, overconfidence and self-attribution, anchoring, 

emotional bias, herding, disposition effect, availability, hindsight bias, dan 

familiarity. Penelitian ini ditujukan secara langsung pada investor individual di 

India. Metode penelitian dalam tahapan pelaksanaan penelitian ini dilakukan 

dengan mengumpulkan data yang bersifat primer yang tidak lain yaitu kuesioner 

melalui media social berupa E-mail. Sampel atau objek dalam hal penelitian ini 

merupakan 516 orang yang telah berinvestasi dan rata-rata berasal dari kota 
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Mumbai, Ahmedabad, Delhi, Hyderabad, Kolkata, Bangalore, Chennai, Pune, 

Jaipur dan Kochi di India. 

 

Gambar 2.4 Model Pengaruh Mental Accounting, Representativeness, 

Overconfidence And Self-Attribution, Anchoring, Emotional Bias, Herding, 

Disposition Effect, Availability, Hindsight Bias, dan Familiarity Terhadap 

Keputusan Investasi 

Sumber: Baker et al. (2018). 

 Alrabadi et al. (2018) dalam kajiannya memberikan maksud pembahasan 

mengenai faktor yang mampu meberi pengaruh terhadapa perilaku oleh investor 

individual pada market capital di Bursa Efek Amman. Umumnya penyimpangan 

dari yang benar dan optimal keputusan investasi di bursa efek adalah salah satu 

masalah dasar dan paling penting dan sering menyebabkan pengembalian yang 

buruk bagi investor. Dengan demikian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 
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menyebabkan keputusan yang salah, dapat menyebabkan keputusan investasi 

yang lebih baik. Menurut pentingnya psikologi dan perilaku keuangan dalam 

keputusan keuangan dan penetapan harga di bursa saham, penelitian ini 

menyelidiki bias perilaku utama. Pengajiannya dengan bias perilaku faktor yang 

telah dipilih berupa keputusan investasi sebagai dasar permasalahannya 

sedangkan dalam penelitian ini faktor yang diambil yang memberi pengaruh 

berupa familiarity bias, representativeness, availability bias, confirmation bias, 

disposition bias, overconfidence bias, herding bias, dan loss aversion. Selain itu, 

pengujian dalam hal ini juga melakukan apakah gender penting dalam masalah 

tersebut. Bahkan,  difokus terhadap delapan bias perilaku terkenal yang ditemukan 

di pasar saham maju dan berkembang lainnya. Bias ini adalah bias kepercayaan 

berlebihan, bias keakraban, bias keengganan, bias disposisi, bias ketersediaan, 

bias keterwakilan, bias menggiring dan bias konfirmasi. Dimana objek 

penelitianya berupa 242 orang yang telah berinvestasi atau dalam hal ini disebut 

sebagai sampel. Metode penelitian ini dikumpulkan data yang bersifat primer 

yaitu melalui pembagian kuesioner yang isi didalamnya berisi 22 butir pertanyaan 

berkaitan investasi.  
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Gambar 2.5 Model Pengaruh Familiarity Bias, Representativeness, Availability 

Bias, Confirmation Bias, Disposition Bias, Overconfidence Bias, Herding Bias, 

dan  Loss Aversion Terhadap Keputusan Investasi 

Sumber: Baker et al. (2018). 

 Dalam hal penelitian yang akan dilakukan Antony dan Joseph (2018) 

dengan pembahasannya yang mengenai faktor perilaku pada investor yang 

memberi dampak pengaruh terhadap dalam hal keputusan investasi yang telah 

dipilih investor individual di Kerala. Investor menunjukkan perilaku irasional 

dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan itu sendiri 

dianggap sebagai proses kognitif karena para investor harus membuat keputusan 

berdasarkan berbagai alternatif yang tersedia. Para peneliti telah menemukan 

bahwa pengambilan keputusan investor dipengaruhi oleh berbagai faktor 

psikologis / perilaku. Pada dasar penelitian ini yang dipilih berupa keputusan 
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investasi dijadikan sebagai variabel utama yang akan mendasari dalam hal 

penelitian. Sedangkan ada 5 perilaku keuangan yang merupakan faktor-faktor 

yang akan memberi dampak terhadap keputusan dalam berinvestasi itu sendiri. 

Kelima faktor ini mewakili kriteria utama yang memengaruhi pengambilan 

keputusan investor tentang investasi. Dalam hal mengeksplorasi dampak faktor 

perilaku dan psikologi investor pada pengambilan keputusan, dan menguji 

hubungan antara sikap investor terhadap risiko dan pengambilan keputusan 

perilaku. Metode penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer 

melalui kuesioner dengan isi 16 butir pertanyaan, selain itu juga mengumpulakan 

bukti empiris yang mendukung penelitiannya. Sampel penelitian ini merupakan 

916 responden diambil dari investor Kerala, dan metode analytical hierarchy 

process (AHP). Berdasarkan vektor prioritas, ditemukan bahwa investor Kerala 

sangat dipengaruhi oleh overconfidence bias dan regret aversion. Herd behaviour 

kurang berpengaruh pada pengambilan keputusan mereka. Keuangan perilaku 

pada penelitian ini mempelajari bagaimana elemen perilaku memperkenalkan 

variasi dalam proses pengambilan keputusan individu. Dalam penelitian ini, 

peneliti memeriksa bias kognitif dan heuristik dari investor, yang diperoleh 

dengan mengelola kuesioner dan mengumpulkan bukti empiris tentang persepsi 

mereka sendiri. 
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Gambar 2.6 Model Overconfidence Bias, Representativeness, Regret Aversion, 

Mental Accounting, dan Herd Behaviour Terhadap Keputusan Investasi Individual 

Sumber: Antony dan Joseph (2018). 

 Dervishaj (2018) dalam penelaahan yang dilakukan untuk mengkaji atas 

faktor perilaku bagaimana dalam berinvestasi oleh investor dalam membuat 

keputusan yang rasional. Berdasarkan era zaman ini pengambilan keputusan 

berinvestasi dalam hal keuangan semakin canggih berhubungan sesuai alternatif 

investasi, dan risiko. Pengajian mengenai perilaku investasi yang telah dilakukan 

sejumlah penulis di waktu dan tempat yang berbeda, mendorong bidang keuangan 

antar-disiplin baru yang diterima secara luas ini dalam berperilaku dalam 

keuangan. Untuk memahami dan menjelaskan pengambilan keputusan individu 

dan perilaku investasi, perlu untuk mempelajari faktor-faktor perilaku yang saling 

berdampak. Biasanya investor tidak menyadari bias perilaku mereka. Jika investor 

menjadi sadar akan bias yang dihadapi, maka dapat bertindak lebih rasional. Pola 

pikir dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan 

untuk membantu para pembuat keputusan dan investor mengenal bias psikologis, 

untuk membuat keputusan yang lebih baik ketika berinvestasi, mengurangi 
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kemungkinan menjadi rentan terhadap penyimpangan perilaku, karena 

konsekuensi dari kesalahan individu secara tak terelakkan tercermin pada tingkat 

makro, menyebabkan ketidakstabilan dan krisis ekonomi – keuangan. Maka 

dalam hal ini bias psikologis yang dimaksud adalah faktor availability, anchoring, 

overconfidence, optimism, loss aversion, representativeness, mental accounting, 

endowment effect, dan herding. Sehingga faktor bias psikologis yang dimaksud 

tersebut akan mempengaruhi keputusan terhadap bagaimana seorang investor 

melakukan investasi. 

 

Gambar 2.7 Model Pengaruh Availability, Anchoring, Overconfidence,  

Optimism, Loss Aversion, Representativeness, Mental Accounting, Endowment 

Effect, dan Herding Terhadap Keputusan Investasi 

Sumber: Dervishaj (2018). 

 Dalam hal penelitian yang telah dilakukan Bikas dan Saponaite (2018) 

untuk kajian pembahasannya adalah mengenai faktor yang dapat memberikan 
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pengaruh terhadap bagaimana perilaku yang akan dilakukan investor individual 

pada pembuatan keputusan berinvestasi di Lithuania, Eropa. Tujuan dari makalah 

ini adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis investor Lithuania yang 

mendominasi di Lithuania, yang penyimpangan perilaku mempengaruhi perilaku 

investor di Lithuania setelah krisis keuangan, sambil membuat keputusan investasi. 

Menurutnya, investor secara rasional mengelola portofolio investasinya; 

merespons secara rasional terhadap informasi yang terus berubah dan membuat 

perubahan rasional terhadap informasi yang baru diperoleh. Namun, teori prospek 

telah membuktikan bahwa keputusan investor yang tidak rasional memainkan 

peran penting dalam proses investasi. Penilaian irasionalitas investor penting bagi 

pemerintah, pengelola dana dan investor, pada akhirnya untuk semua peserta 

pasar keuangan. Bagi sebagian orang, ini merupakan peluang untuk dana 

tambahan, untuk menerima pendapatan lebih tinggi, bagi yang lain, akan 

memberikan nilai tambah, karena mereka dapat mengidentifikasi diri mereka 

sebagai investor. Memahami bagaimana keputusan dipengaruhi oleh perilaku, 

penting bagi pendidikan mandiri dan pengambilan keputusan investasi. Variabel 

dependen yang dipilih berupa keputusan investasi sedangkan dalam penelitian ini 

variabel independen yang diambil berupa overconfidence, representativeness, 

anchoring and adjustment, cognitive dissonance, availability, self attribution, 

illusion of control, conservatism, ambiguity aversion, mental accounting, 

confirmation,  hindsight,  recency, dan  framing. Sampel penelitian ini merupakan 

306 responden, metode kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk melakukan 

penelitian. 
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Gambar 2.8 Model Pengaruh Overconfidence, Representativeness, Anchoring And 

Adjustment, Cognitive Dissonance, Availability, Self Attribution, Illusion Of 

Control, Conservatism, Ambiguity Aversion, Mental Accounting, Confirmation,  

Hindsight,  Recency, dan  Framing Terhadap Keputusan Investasi 

Sumber: Bikas dan Saponaite (2018). 

 Penelitian ini dilakukan Zahera dan Bansal (2018) dalam kajian 

pembahasannya untuk membahas mengenai faktor yang dapat memberikan 
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pengaruh terhadap bagaimana perilaku investor individual dalam berinvestasi. 

Alasan utama kompleksitas dalam keputusan investasi adalah kehadiran sejumlah 

besar peserta yang menunjukkan berbagai emosi dan pola perilaku saat 

mengambil keputusan investasi. Dalam implikasi sosial, investor dapat mengenali 

beberapa bias perilaku keuangan. Hipotesis pasar yang efisien menjelaskan bahwa 

pasar saham efisien. Ini menyatakan bahwa harga saham mencakup semua 

informasi yang tersedia. Bahkan, teori keuangan klasik dibangun di atas hipotesis 

pasar yang efisien. Keuangan perilaku telah diciptakan sebagai bidang penuh yang 

memiliki prinsip dan teori sendiri yang didukung dengan eksperimen kuat yang 

telah dilakukan dengan investor yang sebenarnya. Itu tidak semestinya dianggap 

hanya bagian dari asumsi tertentu dari kondisi pasar yang sempurna, informasi 

keuangan lengkap dan rasionalitas investor. Dasar-dasar keuangan perilaku 

bekerja di tingkat individu dan perusahaan. Studi ini mencakup pola perilaku 

investor individu, investor institusi dan penasihat keuangan. Era baru pemahaman 

emosi manusia, perilaku dan sentimen telah dimulai yang sebelumnya didominasi 

oleh studi pasar keuangan. Studi ini lebih condong ke studi investor individu dan 

institusi dan investor penasihat keuangan tetapi perilaku perantara di mana 

beberapa dari mereka berinvestasi harus difokuskan, mempersempit populasi 

menjadi berbagai variabel, menargetkan ekonomi yang berkembang untuk menuai 

beberapa teori yang tidak dapat dijelaskan.  
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Gambar 2.9 Model Pengaruh Overconfidence, Disposition Effect, Herding, Loss 

Aversion, Mental Accounting, Representativeness, Conformation, Framing, 

Hindsight, Anchoring, Home Bias, House Money Effect, Self-Attribution, 

Conservatism, Regret Aversion, Recency, dan Endowment Effect  

Sumber: Zahera dan Bansal (2018).  
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 Sözer Oran dan Ali (2018) dalam kajian pembahasannya untuk membahas 

mengenai faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap bagaimana perilaku 

investor individual dalam berinvestasi.di Turki, Ethiopia. Selain itu, pembahasan 

lainnya berupa pengaruh ukuran perusahaan, durasi investasi, target pelanggan 

dan jumlah investasi. Variabel dependen yang dipilih berupa keputusan investasi 

sedangkan dalam kajiannya tesebut anchoring, representativeness, herding, regret 

aversion, overconfidence, dan mental accounting ditetapkan sebagai faktor yang 

memberi pengaruh. Metode penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data 

primer yaitu kuesioner melalui media sosial dan E-mail. Sampel penelitian ini 

merupakan  95 investor dari perusahaan dan investor di Addis Ababa. 

Pembahasan dalam penelaahan ini berupa pengaruh ukuran perusahaan, durasi 

investasi, target pelanggan dan jumlah investasi pada variabel perilaku. Untuk 

melakukannya, survei dilakukan pada sampel investor FDI Turki di Ethiopia yang 

mencoba untuk memeriksa faktor psikologis kognitif terhadap keputusan 

investasi. Analisis regresi menunjukkan bahwa jumlah investasi perusahaan 

secara signifikan dan positif mempengaruhi herding, representativeness, regret 

aversion, dan mental accounting behaviors. Selanjutnya, durasi investasi di 

Ethiopia memengaruhi keterwakilan dan bias perilaku akuntansi mental para 

investor secara positif. Selain itu, durasi investasi di Ethiopia memengaruhi 

representativeness dan mental accounting para investor secara positif. Hasil 

survei dianalisis menggunakan analisis faktor. 
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Gambar 2.10 Model Pengaruh Anchoring, Representativeness, Herding, Regret 

Aversion, Overconfidence, dan Mental Accounting Terhadap Keputusan Investasi 

Individual 

Sumber: Sözer Oran dan Ali (2018). 

 Singh dan Shivaprasad (2018) membahas penelitiannya mengenai 

hubungan antara faktor perilaku keuangan yang akan memberi pengaruh terhadap  

keputusan yang diambil oleh investor dalam melakukan hal berinvestasi dan 

mencari kesenjangan dalam penelitiannya. Teori keuangan tradisional memainkan 

peran yang sangat terbatas dalam memahami faktor paling penting dari perilaku 

manusia dalam proses investasi. Faktor pembatas ini membuka jalan bagi banyak 

peneliti untuk menjembatani kesenjangan ini dan yang telah menyebabkan 

munculnya perilaku keuangan. Perilaku keuangan adalah bidang studi yang 

muncul agar mengintegrasikan psikologi, sosiologi, dan ekonomi dalam investasi. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mensintesis literatur keuangan 

perilaku yang ada dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian. Studi ini 
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mengungkapkan bahwa ada sedikit atau tidak ada penelitian yang dilakukan pada 

beberapa bias perilaku keuangan. 

 
 

Gambar 2.11 Model Pengaruh  Loss Aversion, Mental Accounting, Anchoring, 

Overconfidence, Representativeness, dan Herd Behaviour Terhadap Keputusan 

Investasi Individual 

Sumber: Singh dan Shivaprasad (2018). 

Devi dan Karthikeyan (2018) dalam kajian pembahasannya menguji 

mengenai bagaimana faktor perilaku keunagan yang memberi pengaruh terhadap 

keputusan dalam hal berinvestasi uang dilakukan oleh investor pada pasar saham. 

Perilaku keuangan adalah disiplin akademis baru yang berupaya menerapkan 

wawasan para psikolog untuk memahami perilaku investor dan pasar keuangan. 

Dalam penelitiannya ini, keputusan investasi merupakan faktor utama yang 

dijadikan dasar untuk diteliti sedangkan market dynamics, logical analysis, 

herding bias, regret aversion, dan heuristic dijadikan sebagai faktor penyebab 

ataupun yang memberi pengaruh. Metode penelitian ini dilakukan dengan dua 

metode yaitu yang pertama adalah melalui data primer mengumpulkan kuesioner, 

sedangkan  dan data sekunder melalui buku, majalah, jurnal dan website. Sampel 
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penelitian ini merupakan 600 responden menggunakan uji analisis faktor. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 16 variabel yang dipilih untuk penelitian telah 

direduksi menjadi 5 model faktor. 

 
 

Gambar 2.12 Model Pengaruh Market Dynamics, Logical Analysis, Herding Bias, 

Regret Aversion, dan Heuristic Terhadap Keputusan Investasi  

Sumber: Devi dan Karthikeyan (2018). 

Penelitian ini dilakukan Asad et al. (2018) untuk membahas variabel yang 

berdampak pada perilaku keputusan investasi oleh investor oleh investor di negara 

berkembang. Variabel dependen yang dipilih berupa berupa overconfidence,  

actively trading shares, past performance of the shares, taxes, income level, 

savings, risk level, source of information (friends and family), growing companies 

shares, policy, liquidty, fluctuations, dan future need. Metode penelitian ini 

dilakukan dengan data primer melalui kuesioner yanf berisi 41 butir pertanyaan. 

Sampel penelitian ini merupakan 188 investor dan broker yang memiliki asal dari 

Bursa Efek Pakistan di Lahore. 
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Gambar 2.13 Model Pengaruh Overconfidence, Disposition Effect, Herd 

Behavior, Gambler Fallacy, Hot Hand Fallacy, Actively Trading Shares, Past 

Performance Of The Shares, Taxes, Income Level, Savings, Risk Level, Source Of  

Information (Friends And Family), Growing Companies Shares, Policy, Liquidty, 

Fluctuations, dan Future Need  Terhadap Keputusan Investasi 

Sumber: Asad et al. (2018). 
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Manuel dan Mathew (2017) untuk membahas variabel yang berdampak 

pada perilaku keputusan investasi oleh investor oleh investor di Kerala, India. 

Dalam teori ekonomi dan keuangan yang diambil sebagai dasar teori, individu 

dinyatakan bertindak secara rasional dalam proses pengambilan keputusan  

dengan memperhitungkan semua informasi yang tersedia. Namun juga terdapat 

bukti dimana menunjukkan adanya pola irasionalitas yang berulang kali dalam 

cara manusia mengambil keputusan dan pilihan ketika dihadapkan dengan 

ketidakpastian. Keuangan perilaku, sebuah studi tentang pasar yang mengacu 

pada psikologi, menjelaskan mengapa orang membeli atau menjual saham dan 

mengapa kadang-kadang tidak membeli atau menjual sama sekali. Laba yang 

dihasilkan, atau kerugian yang ditimbulkan oleh investor dapat dikaitkan terutama 

dengan kemampuan pengambilan keputusannya. Ada literatur psikologi besar 

yang mendokumentasikan bahwa orang membuat kesalahan sistematis dalam cara 

mereka berpikir; mereka terlalu percaya diri, mereka terlalu menekankan 

pengalaman baru-baru ini dll. preferensi ini dapat membuat distorsi. Pada bidang 

keuangan perilaku mencoba untuk menyelidiki masalah-masalah psikologis dan 

sosiologis yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan investasi individu 

dan institusi. Pada penelitiannya keputusan berinvestasi menjadi faktor dasar 

utama sedangkan dalam penelitian ini faktor-faktor yang akan memengaruhi 

faktor utama tersebut berupa 9 faktor perilaku keuangan. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa pengumpulan data dengan bersifat primer melalui 

kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terbuka dan tertutup. Sebanyak 62 orang 
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responden yang merupkan investor dari Kerala dijadikan sampel data dalam 

pengujiann ini.  

 
 

Gambar 2.14 Model pengaruh representativeness bias, cognitive dissonance bias, 

over-optimism bias, herd instinct bias, illusion of control bias, loss aversion bias, 

hindsight bias, self attribution bias, dan regret aversion bias terhadap keputusan 

investasi 

Sumber: Manuel dan Mathew (2017). 

Penelitian ini dilakukan Virigineni dan Rao (2017) untuk membahas 

mengenai variabel yang berdampak pada perilaku keputusan investasi oleh 

investor dan pasar saham. Investor dianggap tidak perlu bertindak dan berpikir 

secara rasional agar mendapatkan pasar yang berefisien. Pasar yang efisien tidak 

mudah mendapatkan laba atau keuntungan yang berlebih karena informasi yang 

tersedia akan diperhitungkan secara instan yang diakibatkan oleh pengaruh 

perilaku manusia pada proses menjalankan investasi. Keputusan berinvestasi 
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menjadi faktor dasar utama sedangkan dalam penelitian ini faktor-faktor yang 

akan memengaruhi faktor utama tersebut berupa mental accounting, loss aversion, 

regret aversion, dan cognitive dissonance. Perilaku irrasional tidak hanya di pasar 

sekuritas tetapi juga di pasar lain seperti properti, emas dan komoditas, dalam hal 

ini adanya eksplorasi penelitian kontemporer dalam perilaku keuangan. Dengan 

demikian keuangan perilaku memiliki kiasan penting bagi para intelektual dan 

praktisi. Ini memberikan dasar untuk teori-teori yang berkembang untuk 

pemahaman yang lebih dalam tentang proses psikologis yang terlibat dalam 

pengambilan keputusan keuangan. Pedoman terstruktur dan aturan pilihan 

investasi praktis untuk individu dengan menarik perhatian pada kesalahan mental 

potensial, mudah-mudahan mengarah pada peningkatan pengembalian investasi. 

Perilaku irasional ditunjukkan tidak hanya di pasar keamanan tetapi juga di pasar 

properti, emas, dan komoditas. Faktanya, riset keuangan perilaku dengan cepat 

menyebar ke pasar lain untuk menyelidiki berbagai variabel yang terlibat dalam 

pengambilan keputusan. Efektivitas dan kekuatan ramalan perilaku investor 

diharapkan meningkat melalui perkembangan pesat dalam perilaku keuangan di 

tahun-tahun mendatang. Bias perilaku telah dan akan terus mempengaruhi 

penilaian manusia dalam pengambilan keputusan keuangan. Karena masih 

berkembang, analisis teoritis dan pengujian pragmatis diperlukan. 
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Gambar 2.15 Model Pengaruh Mental Accounting, Loss Aversion, Regret 

Aversion, dan Cognitive Dissonance Terhadap Keputusan Investasi 

Sumber: Virigineni dan Rao (2017).  

Penelitian ini dilakukan oleh Manuel dan Mathew (2017) dalam hal untuk 

membahas mengenai faktor perilaku yang mampu memberi pengaruh terhadap 

bagaimana keputusan dalam berinvestasi yang akan diambil oleh investor pasar 

saham di Pakistan. Dalam kajiannya ini, peneliti memilih keputusan investasi  

sebagai dasar faktor utama sedangkan pada independennya yang diambil berupa 

faktor-faktor bias perilaku seperti heuristic, prospect, market, dan herding. Data 

penelitian diperoleh dari pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner 

terhadap responden yang telah menjadi investor di Bursa Efek Pakistan. Terdapat 

bukti dimana menunjukkan adanya pola irasionalitas yang berulang kali dalam 

cara manusia mengambil keputusan dan pilihan ketika dihadapkan dengan 

ketidakpastian. Pada bidang keuangan perilaku mencoba untuk menyelidiki 

masalah-masalah psikologis dan sosiologis yang mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan investasi individu dan institusi. 
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Gambar 2.16 Model Pengaruh Heuristic, Prospect, Market, dan Herding 

Terhadap Keputusan Investasi 

Sumber: Manuel dan Mathew (2017). 

Rehan dan Umer (2017) melakukan pengujian dengan maksud tujuan 

membahas dan menelaah terhadap faktor apa saja yang memberi dampak pada 

perilaku keputusan investasi oleh investor. Keputusan berinvestasi menjadi faktor 

dasar utama sedangkan dalam penelitian ini faktor-faktor berupa risk aversion, 

overconfidence, regret aversion, anchoring, mental accounting, availability, dan 

representativeness ditentukan sebagai faktor dasar yang akan memberi pengaruh. 

Pada pengujian yang berupa metode peneliti ini yaitu dilakukan dengan data 

primer melalui penyebaran kuesioner terhadap investor dan diperoleh 385 

responden yang adalah investor berasal dari Bursa Efek Pakistan kemudian 

dijadikan sampel penelitian. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dari klien 

individu di Bursa Efek Karachi.  Jenis penelitian adalah deskriptif dan pendekatan 

deduktif digunakan.  Data dikumpulkan dari 389 responden di Bursa Efek Karachi 

dengan bantuan kuesioner yang dirancang.  Perilaku individu diuji dengan 

bantuan analisis regresi. Hasil menjelaskan tidak ada hubungan dengan preferensi 

keuntungan capital gain tetapi hubungan signifikan ditemukan terhadap preferensi 

dividend dan gambling. Ada bukti yang ditemukan bahwa investor di Bursa Efek 
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Karachi memiliki perilaku irasional dan perilaku ini memengaruhi preferensi 

dividen dan perjudian. 

 
 

Gambar 2.17 Model Pengaruh Risk Aversion, Overconfidence, Regret Aversion, 

Anchoring, Mental Accounting, Availability, dan Representativeness Terhadap 

Keputusan Investasi  

Sumber: Rehan dan Umer (2017).  

Ahmad et al. (2017) melakukan pengujian dengan maksud tujuan 

membahas dan menelaah terhadap faktor apa saja yang memberi dampak pada 

perilaku keputusan investasi oleh investor di negara berkembang. Beberapa 

keputusan sederhana dan rumit membutuhkan proses pengambilan keputusan 

multi-langkah. Manusia disebut membuat keputusan berdasarkan pengalaman dan 

intuisi mereka, alih-alih mengumpulkan informasi, yang akan mendorong untuk 

membuat keputusan yang lebih baik Faktor dasar utama yang dipilih berupa 

keputusan investasi sedangkan faktor berupa overconfidence, representativeness, 

anchoring and adjustment, dan availability ini dijadikan faktor yang dimana 
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disebut sebagai independen yang akan diteliti. Pada pengujian yang berupa 

metode penelitian ini yaitu dilakukan dengan data primer melalui penyebaran 

kuesioner terhadap investor dan diperoleh 143 responden yang merupakan 

investor dari Bursa Efek Pakistan. 

 
 

Gambar 2.18 Model Pengaruh Overconfidence, Representativeness, Anchoring 

And Adjustment, dan Availability Terhadap Keputusan Investasi 

Sumber: Ahmad et al. (2017). 

Gupta dan Ahmed (2017) dalam kajiannya melakukan pembahasan 

mengenai faktor perilaku yang mampu memberi pengaruh terhadap bagaimana 

keputusan dalam berinvestasi yang akan diambil oleh investor pasar saham di 

India. Perilaku keuangan menyatukan ide-ide teori keuangan tradisional dengan 

berbagai faktor yang termasuk dalam psikologis untuk menguji bagaimana hal 

tersebut berpengaruh terhadap perilaku investor yang mengarah pada kerputusan 

yang tidak rasional atau irrasional. Sebagian besar waktu, investor terjebak dalam 

kesalahan mereka sendiri dan terjadi kesalahan lain yang dikarenakan telah 

mengabaikan fundamental perusahaan dan mengambil keputusan secara 

emosional. Oleh karena itu, perilaku keuangan harus diteliti agar membuat 

investor rentan dan tahu masing-masing dari faktor yang memengaruhi proses 

pengambilan keputusan. Dalam hal ini, keputusan berinvestasi menjadi faktor 
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dasar utama sedangkan dalam 5 faktor perilaku yang diteliti  dianggap sebagai 

faktor yang akan memberi pengaruh terhadap faktor utama. Metode penelitian ini 

dilakukan dengan data primer melalui kuesioner. Sampel penelitian ini merupakan 

380 investor di Delhi atau wilayah NCR. 

 
 

Gambar 2.19 Model Loss Aversion, Regret Aversion, Herd Behavior, 

Overconfidence Bias, dan Cognitive Dissonance Bias Terhadap Keputusan 

Investasi  

Sumber: Gupta dan Ahmed (2017). 

Abdin et al. (2017) dalam kajiannya mengambil pembahasan tentang 

variabel yang berdampak pada perilaku keputusan investasi oleh investor di 

Pakistan. Keputusan berinvestasi menjadi faktor dasar utama sedangkan dalam 

penelitian ini faktor-faktor yang akan memengaruhi faktor utama tersebut berupa 

5 variabel dari perilaku keuangan. Memahami perbedaan antara komponen-

komponen ini dapat membantu investor memahami perilaku pemilihan saham 

mereka, serta membantu untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. 

Secara keseluruhan, penelitian ini dengan demikian berkontribusi pada literatur 

dengan berfokus pada hubungan antara heuristik dan kinerja investasi individu, 
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serta mengidentifikasi anomali pasar mediasi yang berdampak pada kinerja 

investasi individu. Kami menyajikan model terintegrasi yang menghubungkan 

heuristik dan kinerja investasi melalui mekanisme multi mediasi, untuk 

menentukan kelas anomali mana yang dihasilkan oleh heuristic. Pada pengujian 

yang berupa metode penelitian ini yaitu dilakukan dengan data primer melalui 

penyebaran kuesioner terhadap investor dan diperoleh 324 responden yang 

memang merupakan investor yang berasal dari Bursa Efek Karachi (KSE), Bursa 

Efek Lahore (LSE), dan Bursa Efek Islamabad (ISE). 

 

Gambar 2.20 Model Pengaruh Overconfidence, Representativeness, Anchoring, 

dan Availability Terhadap Keputusan Investasi 

Sumber: Ahmad et al. (2017). 

Devi dan Joseph (2017) dalam kajiannya mengambil pembahasan variabel 

yang berdampak pada perilaku keputusan investasi oleh investor pada reksa dana. 

Investasi Reksa Dana adalah sarana investasi yang paling cocok untuk investor 

individu karena menawarkan mereka kesempatan untuk memanfaatkan manfaat 

diversifikasi dengan portofolio yang dikelola secara profesional dengan biaya 

yang relatif rendah. Tetapi semua investor tidak menikmati manfaat yang sama 

karena dipengaruhi oleh adanya bias investor. Makalah ini merupakan upaya 

untuk menemukan dampak faktor demografis pada perilaku investasi investor 
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reksa dana individual. Keputusan berinvestasi menjadi faktor dasar utama 

sedangkan dalam penelitian ini faktor-faktor yang akan memengaruhi faktor 

utama tersebut berupa. rational behavior, myth followers, overconfidence, dan 

irrational behaviours. Metode penelitian ini memberlakukan data primer berupa 

kuesioner, sampel penelitian ini merupakan investor sebanyak 526 orang yang 

berasal dari Kota Coimbatore, Tamil Nadu.  

 

Gambar 2.21 Model Pengaruh Rational Behavior, Myth Followers, 

Overconfidence, dan Irrational Behaviours Terhadap Keputusan Investasi 

Sumber: Devi dan Joseph (2017). 

Khan et al. (2017) dalam kajiannya mengambil pembahasan tentang 

variabel yang berdampak pada perilaku keputusan investasi oleh investor pada 

bursa efek di Pakistan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak 

bias perilaku terhadap pengembalian perdagangan yang dirasakan di Bursa Efek 

Pakistan mengenai investor dari Khyber Pakhtunkhwa. Keputusan investasi dalam 

pengujian ini dijadikan faktor dependen sedangkan diambil variabel 

overconfidence, herding, mental accounting, loss aversion, representativeness, 

availability, dan anchoring ditetapkan sebagai faktor dimana akan memberikan 

dasar pengaruh dari faktor utama. Metode penelitian ini memberlakukan data 

primer berupa kuesioner, sampel penelitian ini merupakan investor sebanyak 176 
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orang Khyber Pakhtunkhwa yang melakukan investasi. Sebagian besar manajer 

dan cendekiawan menekankan bahwa alat yang paling penting bagi perdagangan 

yang dirasakan untuk memperoleh keuntungan adalah bias perilaku dan; untuk 

mencapai tingkat keberhasilan di bursa saham baik untuk investor dan organisasi 

yang harus sadar akan perilaku yaitu pasar serta investor. Data primer dari 

penelitian ini dikumpulkan terutama dengan menggunakan kuesioner skala likert 

dari Investor dari Khyber Pakhtunkhwa yang melakukan investasi di bursa efek 

Pakistan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara analisis faktor 

dan metode regresi berganda untuk memvalidasi hipotesis yang terbentuk dalam 

kerangka teori. 

 
 

Gambar 2.22 Model Pengaruh Overconfidence, Herding, Mental Accounting, 

Loss Aversion, Representativeness, Availability, dan Anchoring Terhadap 

Keputusan Investasi  

Sumber: Khan et al. (2017).  

Alquraan et al. (2016) dalam kajiannya mengambil pembahasan tentang 

variabel yang berdampak pada perilaku keputusan investasi oleh investor investasi 
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di negara berkembang Timur Tengah. mencoba memahami rasionalitas investor di 

pasar keuangan dengan menggunakan model-model baru. Teori keuangan 

tradisional mengasumsikan bahwa ketika investor mengambil keputusan investasi 

saham, mereka tidak mengalami kesulitan karena mereka memiliki informasi yang 

cukup, hati-hati dan konsisten. Teori portofolio modern dan Aset Modal Model 

penetapan harga mengasumsikan bahwa investor tidak bingung mengenai ukuran 

informasi yang disajikan kepada mereka dan tidak dikendalikan oleh faktor 

keuangan perilaku mereka. Tetapi beberapa penelitian di pasar modal yang 

dikembangkan menemukan bahwa banyak fenomena mengenai keputusan 

investasi saham tidak dapat dijelaskan. Keputusan berinvestasi menjadi faktor 

dasar utama sedangkan dalam kajian yang dilakukan ini peneliti memilih loss 

averse, overconfidence, herding, dan risk perception ditetapkan sebagai faktor 

dimana akan memberikan dasar pengaruh dari faktor utama. Pada pengujian yang 

berupa metode penelitian ini yaitu dilakukan dengan data primer melalui 

penyebaran kuesioner terhadap investor dan diperoleh 120 responden yang 

memang merupakan investor yang berasal dari pasar saham Saudi. 

 

Gambar 2.23 Model Pengaruh Loss Averse, Overconfidence, Herding, dan Risk 

Perception Terhadap Keputusan Investasi 

Sumber: Alquraan et al. (2016). 
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Senthil (2015) dalam kajiannya mengambil pembahasan variabel yang 

berdampak pada perilaku keputusan investasi oleh investor dan pasar modal. 

Modal adalah faktor penting dalam perkembangan ekonomi. Peran sistem 

keuangan adalah menyalurkan dana dari sektor surplus ke sektor defisit. 

Pengembangan pasar modal berkaitan dengan perkembangan ekonomi secara 

keseluruhan. Pada tingkat perkembangan yang rendah, pada pasar uang yang 

umum akan cenderung mendominasi sistem keuangan. Ketika ekonomi 

mengalami pertumbuhan, maka antara pasar uang dan pasar modal akan 

berkembang, sedankan investor yang individual akan menginvestasikan dana 

mereka secara langsung dalam aset keuangan yang dikeluarkan oleh pasar tersebut 

maka dalam keputusan berinvestasi menjadi faktor dasar utama sedangkan dalam 

kajian yang dilakukan ini peneliti memilih variabel independen berupa 

overconfidence, loss aversion, representativeness dan price anchoring. Metode 

penelitian ini dilakukan dengan data primer melalui kuesioner. 

 
 

Gambar 2.24 Model Pengaruh Overconfidence, Loss Aversion, 

Representativeness dan Price Anchoring Terhadap Keputusan Investasi 

Sumber: Senthil (2015). 

Prosad et al. (2015) dalam kajiannya mengambil pembahasan tentang 

variabel yang berdampak pada perilaku di India. Tujuan dari makalah ini adalah 
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untuk menguji keberadaan bias perilaku pada investor India secara khusus. ersepsi 

paling umum untuk menjadi sukses di pasar saham adalah memiliki pengetahuan 

yang tepat tentang dinamika pasar dan mengetahui jenis perusahaan yang tepat 

untuk berinvestasi. Orang-orang percaya bahwa para ahli dapat secara konsisten 

mengatur waktu pasar dan melakukan pembelian dan penjualan yang akurat. 

prediksi, yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan besar. Ini membutuhkan 

analisis rasional jangka panjang yang memanfaatkan konsep keuangan standar. 

Keputusan berinvestasi menjadi faktor dasar utama sedangkan dalam penelitian 

ini faktor-faktor yang akan memengaruhi faktor utama tersebut ada 5 yaitu berupa 

overconfidence, behavioral biases, optimism (pessimism), herding, dan 

disposition effect. Metode penelitian ini memberlakukan data primer berupa 

kuesioner, sampel penelitian ini merupakan investor sebanyak 401 orang yang 

melakukan investasi di pasar ekuitas India. 

 

Gambar 2.25 Model Pengaruh Overconfidence, Behavioral Biases, Optimism 

(Pessimism), Herding, dan Disposition Effect Bias Terhadap Keputusan Investasi  

Sumber: Prosad et al. (2015). 

 Rehman dan Kashif (2015) dalam kajiannya mengambil pembahasan 

tentang variabel yang berdampak pada perilaku investasi di Bursa Efek Karachi. 
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Perilaku investor yang individual ditelaah pada preferensi metode investasi yang 

berbeda. Hal ini didasarkan pada analisis regresi dengan model regresi yang  

berdampak pada perilaku keuangan mengenai saham. Variabel dependen yang 

dipilih berupa keputusan investasi sedangkan accounting information & financial 

literacy, overconfidence, irrationality, dan biasness in decision making 

merupakan variabel independen. Pada pengujiannya, metode penelitian ini yaitu 

dilakukan dengan data primer melalui penyebaran kuesioner terhadap investor dan 

terdapat 389 responden yang ditepkan sebagai sampel. Selain itu, penelitian juga 

menggunakan pendekatan berupa deduktif . 

 

Gambar 2.26 Model pengaruh accounting information & financial literacy, 

overconfidence, irrationality, dan biasness in decision making terhadap keputusan 

investasi. 

Sumber: Rehman dan Kashif (2015). 

Vinay dan Rao (2015) dalam kajiannya mengambil pembahasan tentang 

variabel yang berdampak pada perilaku keputusan investasi oleh investor. Pasar 

keuangan yang berintegrasi akan terekspos sehinggan mempengaruhi ekonomi 

makro secara global. Investor akan cenderung rentan dalam menghadapi pasar 

yang pengukurannya ketidakpastian, karena kondisi pasar tidak selalu dapat 

dinilai dengan alat ukur keuangan secara standar. Investor akan mengandalkan 
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kepercayaan diri terhadap pasar yang efisien dan perilaku investor yang rasional 

ketika membuat keputusan keuangan. Behavioral finance adalah teori keuangan, 

yang berupaya memahami dan memprediksi implikasi pasar keuangan yang 

sistematis terhadap pengambilan keputusan psikologis. Dalam hal ini, maka 

keputusan berinvestasi menjadi faktor dasar utama sedangkan dalam penelitian ini 

terdapat 9 faktor berupa overconfidence, representativenss, herding, anchoring, 

cognitive dissonance, regret aversion, gamblers' fallacy, mental accounting, dan 

hindsight  yang dijadikan sebagai faktor-faktor yang akan memengaruhi faktor 

utama tersebut. 

 

Gambar 2.27 Model Pengaruh Overconfidence, Representativenss, Herding, 

Anchoring, Cognitive Dissonance, Regret Aversion, Gamblers' Fallacy, Mental 

Accounting, dan Hindsight  Terhadap Keputusan Investasi 

Sumber: Vinay dan Rao (2015). 
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Ton dan Dao (2014) dalam kajiannya mengambil pembahasan tentang 

variabel yang berdampak pada perilaku investasi di 3 bursa efek yang berupa 

Bursa Efek Vietnam, Bursa Efek Hanoi, dan Bursa Efek Ho chi minh. Keputusan 

berinvestasi menjadi faktor dasar utama sedangkan dalam penelitian ini faktor-

faktor yang akan memengaruhi faktor utama tersebut ada 5 yaitu berupa 

overconfidence, excessive optimism, herd behavior, psychology of risk dan 

excessive pessimistic. Pada pengujian ini, metode penelitian yang dilakukan yaitu 

dengan data primer melalui penyebaran kuesioner terhadap investor dan diperoleh 

422 responden yang dijadikan sebagai sampel. Berdasarkan teori keuangan 

perilaku, penelitian ini menjelaskan faktor-faktor psikologi investor individu. 

Namun, salah satu keterbatasan makalah ini adalah bahwa ia tidak menyebutkan 

tentang hasil negatif dari faktor-faktor psikologi pada keputusan investasi. Ini 

dianggap sebagai jalan baru untuk melakukan penelitian di masa depan untuk 

pasar negara berkembang seperti Vietnam. 

 
Gambar 2.28 Model Pengaruh Overconfidence, Excessive Optimism, Herd 

Behavior, Psychology Of Risk dan Excessive Pessimistic Terhadap Keputusan 

Investasi  

Sumber: Ton dan Dao (2014). 
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Chang (2014) dalam kajiannya yang dilakukan untuk membahas mengenai 

faktor perilaku yang mampu memberi pengaruh terhadap bagaimana keputusan 

dalam berinvestasi yang akan diambil oleh investor pasar saham. Investor 

cenderung mempertimbangkan produk dengan fungsi yang berbeda sebagai 

produk dengan mental yang berbeda (keuntungan). Sehingga lembaga keuangan 

disarankan untuk menyediakan produk multi-fungsi kepada pelanggan potensial 

mereka. Dalam hal ini, keputusan berinvestasi menjadi faktor dasar utama 

sedangkan dalam penelitian ini faktor-faktor yang akan memengaruhi faktor 

utama tersebut ada 5 yaitu berupa mental accounting, regret avoidance, self-

control, heuristic, dan overconfidence yang disebut sebagai independen. 

Penyebaran kuesioner terhadap investor dan diperoleh 752 responden yang 

dijadikan sebagai sampel. 

 
 

Gambar 2.29 Model Pengaruh Mental Accounting, Regret Avoidance, Self-

Control, Heuristic, dan Overconfidence Terhadap Keputusan Investasi  

Sumber: Chang (2014).   

Hon-Snir et al. (2012) dalam kajiannya yang dilakukan untuk membahas 

mengenai faktor perilaku yang mampu memberi pengaruh terhadap bagaimana 
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keputusan dalam berinvestasi yang akan diambil oleh investor pasar saham dan 

menganalisa efek dari variabel terpilih. Variabel dependen yang dipilih berupa 

keputusan investasi sedangkan dalam kajiannya tesebut disposition effect, 

gambler fallacy, hot hand fallacy, herd behavior, dan availability heuristic 

ditetapkan sebagai faktor yang memberi pengaruh. Pada pengujian ini, metode 

penelitian yang dilakukan yaitu dengan data primer melalui penyebaran kuesioner 

terhadap investor dan diperoleh 412 responden yang dijadikan sebagai sampel. 

ada mekanisme pengambilan keputusan pasar saham, dan, khususnya, perbedaan 

individu dalam tingkat efek ini. Dengan menggunakan survei online yang luas, 

kami mendokumentasikan bahwa rata-rata, investor pasar saham aktif 

menunjukkan tingkat bias perilaku yang moderat. Lebih lanjut, kami menemukan 

bahwa, di satu sisi, investor yang lebih berpengalaman kurang terpengaruh oleh 

pola perilaku, namun, di sisi lain, manajer portofolio profesional tidak berperilaku, 

dalam hal ini, berbeda (lebih rasional) dari investor non-profesional. 

 

Gambar 2.30 Model Pengaruh Disposition Effect, Gambler Fallacy, Hot Hand 

Fallacy, Herd Behavior, dan Availability Heuristic Terhadap Keputusan Investasi  

Sumber: Hon-Snir et al. (2012). 
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2.2 Definisi Variabel Dependen  

Variabel dependen yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan 

keputusan investasi. Menurut Sutrisno (2012), keputusan investasi memiliki arti 

suatu keputusan atas masalah yang akan dipakai oleh seorang manajer keuangan 

dalam menanamkan atau mengalokasikan modal atau dana pada satu atau lebih 

aset dalam investasi untuk mendatangkan keuntungan dikemudian hari. 

Riyanto (2010) menyatakan bahwa suatu keputusan yang telah diambil 

untuk melakukan investasi merupakan keputusan yang sangat penting untuk 

keputusan pendanaan dan kebijakan dividen. Hal ini dikarenakan keputusan 

mengenai investasi tersebut akan secara langsung mempengaruhi terhadap besar 

kecilnya keuntungan yang akan diperoleh atas investasi dan aliran kas perusahaan 

pada periode tertentu. 

Oleh karena itu, keputusan investasi dapat disimpulak sebagai suatu 

kebijakan atau keputusan penting dimana perilaku tersebut akan menjadi 

kewajiban ditetapkan untuk manajer keuangan dalam melakukan kegiatan 

penanaman modal atau dana pada satu atau lebih aset untuk mendapatkan 

keuntungan di masa depan, dan kas pada periode tertentu akan dipengaruhi secara 

langsung. 

 

2.3  Pengaruh Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh antara Overconfidence terhadap Keputusan Investasi 

Pengertian overconfidence yaitu suatu tingkat perasaan percaya terhadap 

diri sendiri yang berlebihan. Perilaku overconfidence ini membuat investor merasa 
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sangat yakin pada pengetahuan dan tindakan yang dimiliki. Investor akan 

membuat keputusan berdasarkan kepercayaannya terhadap suatu perusahaan, 

selain itu pendapat yang diberikan oleh orang lain akan diabaikan. Dalam hal ini 

dapat memunculkan resiko yang padahal ingin dihindari. Resiko tersebut berupa 

kesalahan perhitungan yang mengakibakan hal-hal fatal yang akan merugikan 

investor itu sendiri.  Hal ini dibuktikan dalam penelitian oleh Baker et al. (2018) 

dan Devi dan Joseph (2017) sama-sama telah melakukan penelaahan terhadap 

faktor overconfidence dan menemukan adanya hasil signifikan terhadap keputusan 

investasi yang artinya berhubungan. Penelitian Baker et al. (2018)  dan Devi dan 

Joseph (2017) menyatakan semakin tinggi overconfindence maka semakin tinggi 

kepercayaan investor dalam melakukan investasi karena investor akan sangat 

yakin terhadap pengalaman yang dimiliki. 

Prosad et al. (2015) dalam penelitiannya menyatakan overconfidence 

memiliki hubungan positif terhadap keputusan investasi. Investor akan cenderung 

memiliki kemampuan yang lebih dalam berinvestasi. Dalam penelitian yang 

dilakukan Senthil (2015) menyatakan adanya hubungan positif terhadap 

keputusan investasi. Investor menganggap dirinya sendiri sebagai pembuat 

keputusan yang baik dan menghargai keterampilan dirinnya. Selain itu, mereka 

juga tidak akan belajar dari kesalahan karena mereka tidak melihat overconfidence 

sebagai bias atau kesalahan. Maka dalam berinvestasi para investor yang 

berpengalaman merasa yakin terhadap keputusan yang telah dibuat karena tingkat 

kepercayaan dirinya sangat tinggi. Sedangkan  Ton dan Dao (2014) melakukan 

penelitian terhadap investor di Vietnam dan penelitiannya tersebut menemukan 
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hubungan negatif antara overconfidence terhadap keputusan investasi. Semakin 

tinggi overconfidence yang dimiliki maka semakin tidak dapat membuat 

keputusan dengan tepat.  

2.3.2 Pengaruh antara Representativeness terhadap Keputusan Investasi 

 Representativeness merupakan pengambilan keputusan yang didasari atas 

pandangan stereotipe, dimana seseorang berpersepsi terhadap suatu hal 

berdasarkan peristiwa. Representativeness merupakan suatu heuristik dari investor 

dimana investor akan mencegah supaya tidak terjadi investasi yang berkinerja 

buruk dimasa lalu. Perilaku representativeness mampu membuat seorang investor 

terpengaruh persepsinya oleh investor lain. Investor yang mengalami 

representativeness biasanya akan bereaksi berlebihan ketika memproses suatu 

informasi untuk membuat keputusan transaksi (Sina, 2014).  

 Baker et al. (2018) dalam kajian pembahasannya menyatakan bahwa 

faktor representativeness berhubungan secara signifikan positif pada faktor utama 

yaitu keputusan investasi dimana ia mengungkapkan bahwa investor dengan 

pengalaman yang baik memiliki kaitan dengan bias representativeness yang besar. 

Penelitian Senthil (2015) menjelaskan bahwa investor akan menyamakan kondisi 

sekarang dengan yang sebelumnya, sehingga pengalaman sebelumnya yang akan 

dijadikan patokan dalam melakukan investasi. Sehingga dalam hal ini dapat 

dikatakan bahwa Senthil (2015) juga mennyetujui adanya hubungan antar variabel 

representativeness terhadap keputusan investasi. 

 Rehan dan Umer (2017) dalam penelitiannya mengemukakan adanya 

pengaruh signifikan positif terhadap keputusan investasi. Dalam penelitiannya 
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terhadap investor di Pakistan, investor akan menentukan pilihan investasi 

berdasarkan pengetahuan dan kemampuannya, selain itu juga mengambil 

pengalaman sebelumnya untuk dijadikan sebagai contoh.  Hal ini memunculkan 

adanya konsistensi pada penelitian yang dilakukan oleh Alrabadi (2018) dimana 

penelitian yang dilakukan tersebut pada investor di Amman. Ia mengatakan 

representativeness memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yang diambil. 

Sebaliknya, kajian penelitian yang dilakukan Ahmad et al. (2017) menunjukkan 

bahwa adanya hubungan antara representativeness terhadap keputusan investasi 

tetapi tidak signifikan. Keputusan yang akan diambil oleh investor tidak baik 

karena keputusan investasi yang diambil akan diperkecil dengan melihat sebagian 

kecil pengalaman di masa lalu. Maka seacara otomatis investor akan membuat 

kesalahan dalam penilaian yang akan mempengaruhi terhadap hasil akhir. 

2.3.3  Pengaruh antara Mental Accounting terhadap Keputusan Investasi 

Mental accounting dapat dijelaskan sebagai suatu perilaku yang dilakukan 

investor berkaitan dengan pola pikir manusia dalam menempatkan peristiwa 

tertentu ke dalam mental dan peristiwa tersebut akan berpengaruh terhadap 

perilaku individu itu sendiri. Hal ini dapat dilihat ketika seorang investor membeli 

saham pada waktu tertentu, dan ketika adanya perubahan harga saham, investor 

akan ragu dan berpikir logis karena yang diinginkan adalah keuntungan sehingga 

saham tersebut akan dipertahankan hingga pada periode tertentu. Penelitian 

Cherono et al. (2019) dimana mental accounting berpengaruh positif dengan 

keputusan investasi. Investor dalam menanamkan saham akan memperhatikan 

tingkat dividen. Semakin tinggi tingkat dividen yang diberikan perusahaan maka 
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semakin tinggi juga tingkat risiko. Terdapat hubungan signifikan positif antara 

mental acconting dengan keputusan investasi, hal ini telah diteliti oleh Baker et al. 

(2018) pada investor di India. Dalam membuat keputusan investasi para investor 

cenderung memiliki portofolio investasi yang kompleks, sehingga perlu 

membentuk mental yang sesuai.  

Selain itu, Sochi (2018) melakukan penelitian dengan tujuan menelaah 

tentang adanya faktor perilaku investor yang memberi pengaruh terhadap 

keputusan investasi yang dilakukan investor di Dhaka. Pengujianya membuktikan 

bahwa mental accounting memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan dalam berinvestasi. Sedangkan Chang (2014) juga melakukan 

penelitian dan menemukan hal yang sama sehingga hubungan mental accounting 

dengan keputusan investasi adalah positif. Dalam hasilnya mengemukakan 

investor menganggap keuntungan dan kerugian didasari mental accounting yang 

dibentuk. Di sisi lain, lembaga keuangan dapat menggunakan mental accounting 

yang dibentuk investor sebagai strategi pemasaran. Sedangkan Rehan dan Umer 

(2017) menyatakan berpengaruh negatif antara mental accouting dengan 

keputusan investasi.  

2.3.4 Pengaruh antara Anchoring terhadap Keputusan Investasi 

Anchoring menjelaskan suatu kejadian yang digunakan dalam situasi 

ketika seseorang menggunakan penilaian awal mengenai harga beli investasi 

untuk membuat perkiraan dalam berinvestasi, namun hasilnya bisa berbeda. 

Investor akan membuat keputusan secara heuristik dengan harapan tidak adanya 

resiko, namun hal ini dapat berlawanan, dimana hal tersebut akan membuat 
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investor berpikir secara tidak rasional. Akibatnya reaksi pasar tidak dapat 

diprediksi dan tidak berjalan sesuai harapan, yang artinya pasar menjadi tidak 

efisien.  Penelitian Baker et al. (2018) menunjukkan bahwa anchoring memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap keputusan investasi, dimana dijelaskan 

investor akan membuat keputusan dengan memperkirakan nilai awal dan 

kemudian menyesuaikan dengan keadaan. Rehan dan Umer (2017) menyatakana 

anchoring mempunyai hubungan yang positif pada keputusan investasi.  

Sochi (2018) dan Oran dan Ali (2019) menyatakan bahwa anchoring 

memiliki signifikan negatif yang memengaruhi keputusan investasi dalam 

berinvestasi. Tujuan utama penelitian adalah menilai hubungan behavior finance 

terhadap keputusan investasi. Selain itu terdapat pembahasan mengenai pengaruh 

ukuran perusahaan, durasi investasi, target pelanggan dan jumlah investasi yang 

berkaitan. Ahmad et al. (2017) dalam penelitiannya menyatakan anchoring 

memiliki hubungan negatif terhadap keputusan. Investor tidak dapat memilih 

saham yang tepat atau terjadinya kesalahan penilaian, yang dapat menyebabkan 

hilangnya potensi keuntungan serta penurunan efisiensi pasar. 

2.3.5 Pengaruh antara Herding terhadap Keputusan Investasi 

 Herding dijelaskan sebagai perilaku yang dilakukan investor atau 

sekumpulan investor bertindak mengikuti apa yang dilakukan orang lain, perilaku 

ini terjadi karena adanya interaksi antara dua individu atau lebih.  Pada penelitian 

Cherono et al. (2019) dan Prosad et al. (2015) mengemukakan faktor herding 

berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan investasi. Berdasarkan 

penelitian Cherono et al. (2019) perilaku seorang investor memberi pengaruh 
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terhadap investor lain yang pengalamannya minim. Sedangkan Prosad et al. 

(2015) menyatakan cenderung tidak percaya dengan pilihan sendiri sehingga 

meniru dan mengambil keputusan investor lain. Selain itu, adanya hubungan 

positif herding dengan keputusan investasi juga dinyatakan oleh Ton dan Dao 

(2014), dimana dalam penelitiannya menemukan investor dalam proses membuat 

keputusan investasi didasari oleh pendapat orang lain seperti teman, rekan kerja, 

atau saudara.  

 Berdasarkan penelitian Baker et al. (2018) kajiannya memhahas mengenai 

perilaku herding memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap keputusan 

investasi. Investor dalam menentukan pilihan investasinya tidak didasari 

keputusan atau tindakan investor lain. Dalam kajian keduanya konsisten terhadap 

penelitian yang dilakukan Alquraan et al. (2016), dimana penelitiannya 

menyatakan bahwa perilaku herding tidak memberikan pengaruh terhadap 

keputusan berinvestasi.  

 

2.4   Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Menurut pembahasan sebelumnya yang telah dijelaskan oleh peneliti yang 

meliputi hal-hal seperti latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, signifikan penelitian serta landasan teori 

yang dikaitkan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan dalam model 

penelitian. Model penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :  
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Gambar 2.31 Model Penelitian 

Sumber: Peneliti (2019). 

H1:  Overconfidence berpengaruh secara signifikan positif terhadap keputusan 

investasi oleh masyarakat di kota Batam 

H2:  Representativeness berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

keputusan oleh masyarakat di kota Batam  

H3: Mental Accounting berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

keputusan investasi oleh masyarakat Batam  

H4: Anchoring berpengaruh secara signifikan positif terhadap keputusan 

investasi oleh masyarakat di kota Batam  

H5:  Herding berpengaruh secara signifikan positif terhadap keputusan 

investasi oleh masyarakat di kota Batam  

Mental Accounting 
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