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    BAB I  
PENDAHULUAN 

  
1.1 Latar Belakang Penelitian    

         Investasi merupakan suatu kegiatan penting yang tidak asing pada saat ini 

dimana banyaknya perusahaan investasi yang berdiri dan menawarkan berbagai 

macam investasi. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah populasi 

terbesar dengan sehingga menjadi tempat bagi para investor lokal maupun asing 

untuk dapat melakukan investasi. Di dalam investasi sendiri memiliki dua jenis 

yaitu investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek terdiri 

dari tabungan, deposito, forex trading dan yang terakhir adalah saham, sedangkan 

investasi jangka panjang terdiri dari investasi emas, bangunan, reksadana serta 

asuransi. Investasi yang akan di bahas oleh peneliti adalah investasi dibidang 

saham yang dimana dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat seiring 

banyaknya pengetahuan yang telah didapatkan dari berbagai media yang membuat 

seseorang lebih waspada dalam memilih bidang investasi yang menguntungkan 

(Lukas, 2017). 

          Investasi bidang saham sendiri memiliki berbagai macam manfaatnya yang 

dapat diperoleh sehingga membuat seseorang tertarik dalam melakukan investasi 

saham, salah satu manfaat yang diterima dalam berinvestasi saham yaitu adanya 

capital gain berupa keuntungan yang diperoleh dalam transaksi menjual dan 

membeli saham, memiliki hak untuk mendapatkan dividen, dan memiliki hak 

RUPS dalam pemilihan.  

  Investasi saham pada saat ini sangatlah penting, khsusnya bagi kaum 

generasi muda hal ini dibuktikan dengan survei yang dilakukan oleh lembaga The 
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Indonesia Capital Market Institute (TICMI) terhadap berbagai kalangan 

mahasiswa pada tahun 2017, hasil survei menunjukkan hasil bahwa investasi yang 

banyak dipilih generasi milenial di bidang pasar modal adalah bidang saham, 

dengan persentase mencapai 54,41 persen sisanya berinvestasi dibidang 

perbankan dan sektor riil. Survei juga menunjukkan 72 persen generasi milenial 

sudah pernah berinvestasi di pasar modal (Novalius, 2018).  

 Ketertarikan untuk melakukan investasi dibidang saham pada generasi 

milenial khususnya mahasiswa pada sangatlah rendah, hal ini bisa diamati dari 

perbandingan jumlah generasi milenial yang didapatkan dari data Otoritas Jasa 

Keuangan bahwa jumlah generasi milenial berkisar 60 juta jiwa dan mahasiswa 

yang memiliki investasi saham di pasar modal hanyalah 2 juta jiwa (Febrianto, 

2018). Pemerintah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan jumlah investor 

muda khususnya mahasiswa dengan memberikan kemudahan dalam melakukan 

investasi saham dan dibantu oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) yang turut memberikan seminar mengenai pentingnya 

melakukan investasi saham. (Lestari, 2017). 

 Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia 

(BEI) mengenai jumlah investor pada tahun 2018 di Kota Batam berjumlah 

14.500 jumlah ini meningkat sebesar 53 persen dibandingkan tahun 2017 yang 

hanya berjumlah 8.000 investor. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya 

sosialisasi dan seminar yang dilakukan kepada mahasiswa serta pelajar kota 

Batam. Selain itu, Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan membangun 

Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan serta Galeri Investasi Saham yang 

berada di tiga universitas di Batam yaitu Politeknik Negeri Batam, Universitas 
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Unversal dan Universitas Putera Batam sehingga diharapkan akan menambah 

jumlah mahasiswa yang melakukan investasi saham. Dengan adanya sosialisasi 

dan komunitas yang dibentuk, mahasiswa lebih mengetahui tentang investasi yang 

lebih menguntungkan sehingga mahasiswa tidak salah langka dalam mengambil 

keputusan berinvestasi (Nabhani, 2018).  Tabel 1.1 ini akan menampilkan 

komunitas investasi saham bagi mahasiswa yang telah dibentuk melalui hasil 

kerja sama di Kota Batam.  

Tabel 1.1   
Nama Komunitas Pemimpin 
Investor Saham Pemuula  Syahida Hanini  
KSPM Politeknik Negeri Batam  Hesti Dwi Wardani 
KSPM Universitas Universal  Irvan Suryadi 
KSPM Universitas Putera Batam  Recit Pernanda  

Sumber: www.idx.co.id (2019) 

  Bursa Efek Indonesia juga menyelenggarakan kampanye Yuk Nabung 

Saham (YNS) dimana diharapkan bagi mahasiswa untuk dapat memulai 

menabung saham pada saat ini, juga menjelaskan asal usul saham dan 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya melakukan investasi saham. (IDX, 

2017).  

 Investasi sendiri menurut Gerald (2011) adalah kegiatan yang berhubungan 

dengan penarikan berbagai sumber dana yang dipergunakan untuk modal pada 

masa sekarang, sumber dana tersebut diharapkan dapat berkembang dimasa yang 

akan datang. Gitman (2012) menjelaskan bahwa investasi adalah suatu cara yang 

dilakukan dimana dana ditempatkan dengan harapan hal ini dapat meningkat pada 

masa yang akan dating secara berkala.  

         Oleh karena terdapatnya faktor – faktor psikologis yang berpengaruh dalam 

pengambilan keputusan investasi, untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti 
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rendahnya minat dalam melakukan investasi saham di pasar modal khususnya di 

Kota Batam. Peneliti memilih faktor - faktor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan dalam berinvestasi saham antara lain overconfidence bias, disposition 

effect, herding bias, anchoring bias, dan representativeness bias. Overconfidence 

merupakan keyakinan yang berlebihan yang dimiliki oleh investor yang dapat 

mempengaruhi keputusan investor tersebut (Daniel & Titman, 2011).  Herding 

adalah bias dimana investor mendapatkan harga saham dengan melakukan 

observasi dan mengikuti tindakan investor lain (Lao & Singh, 2011).  

Representativeness adalah bias dimana seorang investor memiliki ketergantungan 

terhadap analogi dan sampel yang terbatas dan membentuk opini secara 

keseluruhan (Ross et al., 2016).  Disposition effect adalah bias dimana investor 

untuk terus menahan saham yang memiliki performa buruk dan kecederungan 

investor untuk terlalu dini menjual saham yang menghasilkan keuntungan 

(Grinbatt & Han, 2012). Anchoring adalah jenis bias dimana investor melakukan 

penilaian awal terhadap harga beli suatu investasi untuk investasi selanjutnya, 

tetapi hal ini sering berbeda pada kenyataannya (Luong & Ha, 2011). Untuk itu 

didalam penelitian ini peneliti membuat kuesioner yang dibagikan ke mahasiswa 

Kota Batam sehingga juga akan mengidentifikasi faktor penentu yang paling 

dominan dalam perilaku pengambilan keputusan dalam berinvestasi saham.   

 

1.2 Perumusan Masalah  

 Pada bagian perumusan masalah terdapat 5 permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini yang akan di jelaskan dibawah ini:  

a) Apakah variabel overconfidence bias mempengaruhi pengambilan 

keputusan investasi saham pada mahasiswa Kota Batam?  
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b) Apakah variabel representativeness bias mempengaruhi pengambilan 

keputusan investasi saham pada mahasiswa Kota Batam?  

c) Apakah variabel herding bias mempengaruhi pengambilan keputusan 

investasi saham pada mahasiswa Kota Batam?  

d) Apakah variabel disposition effect mempengaruhi pengambilan 

keputusan investasi saham pada mahasiswa Kota Batam? 

e) Apakah variabel anchoring bias mempengaruhi pengambilan keputusan 

investasi saham pada mahasiswa Kota Batam?  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

         Pada bagian ini terdapat dua bagian yang akan dijelaskan yaitu tujuan dari 

penelitian ini dan manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini.  

1.3.1 Tujuan Penelitian  

         Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini terdiri dari 5 bagian yaitu:  

a)  Untuk mengetahui apakah variabel overconfidence bias berpengaruh 

terhadap pengambilan keputusan investasi saham. 

b) Untuk mengetahui apakah variabel representativeness bias berpengaruh 

terhadap pengambilan keputusan investasi saham.  

c) Untuk mengetahui apakah variabel herding bias berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan investasi saham.  

d) Untuk mengetahui apakah variabel disposition effect berpengaruh 

terhadap pengambilan keputusan investasi saham. 

e) Untuk mengetahui apakah variabel anchoring bias berpengaruh 

terhadap pengambilan keputusan investasi saham. 

1.3.2   Manfaat Penelitian  

Eka Tioaya, Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Investasi Saham pada Mahasiswa 
di Kota Batam, 2019 
UIB Repository©2019



6 
 

                                                                                                     Universitas Internasional Batam 

  Pada bagian manfaat penelitian, peneliti membagi menjadi tiga bagian 

pentinng yaitu: akademisi, lembaga keuangan pemerintah, perusahaan.  

 

 a) Akademisi 

    Studi ini dapat memberikan kontribusi kepada akademisi tentang  

pengambilan keputusan berinvestasi saham serta mahasiswa juga dapat 

memahami pengertian dari overconfidence bias, representativeness bias, 

herding bias, disposition effect dan anchoring bias terhadap pengambilan 

keputusan investasi saham. 

         b)  Lembaga Keuangan Pemerintah 

    Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada lembaga 

keuangan pemerintah seperti Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa 

Keuangan dalam mengambil keputusan terkait dengan investasi saham 

untuk saat ini dan kedepannya.   

         c)  Perusahaan yang Terdaftar di BEI  

    Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada perusahaan 

yang telah tedaftar di Bursa Efek Indonesia untuk dapat menentukan 

investasi pada saham yang dianggap menguntungkan sehingga perusahaan 

tidak mengalami kerugian dalam berinvestasi saham. 

 

1.4 Sistematika Penulisan  

 BAB I   : PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, permasalahan       

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

pembahasan. 

 BAB II    : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
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Bab ini berisi penjelasan definisi, teori-teori dan hasil dari    

penelitian sebelumya serta model yang mendasari penelitian. 

 

         BAB III   : METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan 

data, metode analisis dan uji hipotesis. 

BAB IV    : ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi uraian tentang hasil pengujian data, analisis 

statistik deskriptif, hasil uji evaluasi model dengan penjelasan 

atas hasil dari hipotesis - hipotesis.  

BAB V    : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  

Bab ini berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil 

pembahasan yang dilakukan, keterbatasan yang dihadapi dan 

memberikan rekomendasi hasil penelitian yang diperoleh. 
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