
 1 Universitas Internasional Batam 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Era modernisasi saat ini tidak hanya menambah tantangan ekonomi di 

Indonesia, namun juga membuat masalah yang berkaitan dengan keuangan menjadi 

semakin beraneka-ragam, begitu pula dengan cara mengatasi masalah keuangan 

tersebut. Masing-masing individu mempunyai caranya sendiri dalam memecahkan 

masalah keuangan pribadi individu tersebut, dimana tentunya menggunakan logika 

atau nalar merupakan cara yang paling masuk akal. Contoh dari penyelesaian masalah 

keuangan adalah dengan menabung, baik secara pribadi maupun dengan 

menggunakan jasa dari Bank, melakukan pengumpulan informasi sebelum 

bertransaksi, baik dari media ataupun dari word-of-mouth, dan yang paling umum 

dilakukan oleh sebagian besar orang adalah dengan berinvestasi, mulai dari saham, 

emas, properti dan lain sebagainya. Namun, penelitian belakangan ini berkata lain, 

dimana ditemukan adanya berbagai faktor di luar nalar yang mempengaruhi 

manajemen pengambilan keputusan seorang individu, salah satu yang paling sering 

umum adalah faktor psikologis dari seorang individu tersebut. Misalnya tingkat 

kepercayaan diri yang berlebihan (overconfidence), naluri bawah sadar untuk 

mengikuti pilihan yang diambil oleh mayoritas individu (herd behavior), tingkat 

optimis yang berlebihan (excessive optimism) dan tingkat pesimis yang berlebihan 

(excessive pessimism) serta tingkatan psikologi seseorang dalam menghadapi risiko 

(psychology of risk). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Ton dan Dao (2014) mengungkapkan bahwa 

terkadang investor cenderung memiliki kepercayaan diri berlebih (overconfidence) 

bahwa mereka untuk mengontrol situasi lebih baik daripada yang mereka kira, yang 

artinya investor dapat menggunakan psikologi dan emosi untuk mengendalikan 

ataupun setidaknya mempengaruhi hasil dari investasi. Namun, faktanya tidak 

demikian, hal ini menyebabkan investor menaksir terlalu tinggi saham yang sedang 

turun harganya secara cepat di dalam portofolio mereka. 

Selain itu, investor juga cenderung terlalu optimis (excessive optimism) dan 

terlalu pesimis (excessive pessimism) terhadap pengambilan keputusan investasi 

saham yang mereka ambil dalam portfolio mereka serta terhadap keadaan pasar 

saham tersebut (Ton & Dao, 2014). 

Perilaku keuangan lain yang kerap ditemukan dalam proses pengambilan 

keputusan investasi adalah kecenderungan investor untuk mengikuti keputusan yang 

diambil oleh mayoritas orang (herd behavior). Perilaku ini umum dilakukan oleh 

investor pasif atau bisa juga disebut sebagai investor jangka panjang (Jhandir & Elahi, 

2014). 

Faktor lain yang turut ambil peran dalam proses pengambilan keputusan 

investasi saham adalah faktor psychology of risk yaitu tingkat pemahaman seorang 

individu terhadap risiko yang dihadapi dalam berinvestasi. Faktor ini sendiri masih 

menjadi perdebatan, karena teori keuangan tradisional menganggap risiko 

berhubungan dengan perhitungan kuantitatif berupa variance, standar deviasi dan 

beta, sedangkan teori perilaku keuangan beranggapan bahwa risiko juga dapat 

diamati secara kualitatif (Ton & Dao 2014). 
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Berbagai hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam bentuk 

apapun, unsur ketidakrasional dalam pengambilan keputusan selalu ada. Menurut 

Glaser, et al (2014), ketidakrasionalan ini dijelaskan dalam teori cognitive psychology 

atau psikologi kognitif yaitu teori yang menjelaskan bahwa manusia tidak merespon 

lingkungannya secara pasif, namun juga merespon sesuai dengan lingkungannya   

Pembahasan mengenai fenomena ini dibahas dalam teori behavioral finance 

atau perilaku keuangan. Behavioral finance itu sendiri menurut Glaser, et al (2014) 

merupakan bagian dari perilaku ekonomi yang menghubungkan penemuan dari faktor 

psikologi dan sosiologi dalam teorinya. Kahneman (2011) berpendapat bahwa teori 

behavioral finance muncul pertama kali pada awal tahun 1970 ketika seorang lulusan 

ilmu ekonomi dapat membuktikan bahwa salah seorang profesor memiliki 

kecenderungan dalam cognitive bias atau sekarang lebih umum disebut sebagai 

endowment effect. Menurut Moradoglu dan Harvey (2012) input utama mengenai 

teori perilaku keuangan atau behavioral finance banyak berasal dari teori psikologis 

eksperimental, apabila menggunakan metode yang berkembang dalam ilmu sosial 

seperti survei, wawancara, observasi dan metode focus group akan menghasilkan 

pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan teori eksperimental tadi. Namun 

membutuhkan biaya yang lebih besar sehingga hal ini  menyebabkan kurang banyak 

yang berminat untuk meneliti teori ini, tetapi masalah ini dapat dipecahkan dengan 

memberikan training atau pelatihan kepada pelajar bidang keuangan agar mereka 

dapat lebih dapat mengendalikan dan memahami perilaku keuangan itu sendiri. 

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Indonesia, jumlah 

mahasiswa aktif di kota Batam pada tahun 2017 berjumlah sebanyak 26.033 
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mahasiswa (Dikti, 2017) dan terus bertambah. Dengan semakin meningkatnya jumlah 

mahasiswa di kota Batam, menjadi indikasi bahwa jumlah masyarakat di kota Batam 

semakin bertambah banyak. Hal ini juga menyebabkan tingkat pengeluaran dan 

tingkat investasi di kota Batam seperti tabungan dan investasi domestik lainnya 

meningkat. Menurut data dari Bursa Efek Indonesia (IDX), tingkat penjualan dan 

pemnbelian efek oleh investor domestik di Indonesia cenderung meningkat setiap 

tahunnya (Bursa Efek Indonesia, 2018). Berikut adalah tabel jumlah penjualan dan 

pembelian berdasarkan tipe investor selama periode 2015-2018: 

Rincian 2015 2016 2017 2018 

         

Investor Domestik 57% 63% 63% 61% 

     

Investor Asing 43% 37% 37% 39% 

     

     

Sumber: Indonesia Stock Exchange (2018). 

Selain data di atas, pasar efek Indonesia mencatat terjadinya pertumbuhan 

dalam segi jumlah investor saham yang tercatat pada tahun 2013 sebanyak 320.506 

investor dan meningkat menjadi 509.842 investor pada tahun 2016 yang berarti, 

jumlah investor Indonesia bertambah 59,10% dalam kurun waktu 3 tahun (Otoritas 

Jasa Keuangan, 2017). Hal ini menandakan pasar efek Indonesia semakin dikenal dan 

diminati oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Data dari PT. Kustodian Sentral 

Efek Indonesia (PT. KSEI) menyebutkan bahwa jumlah single investor identification 

(SID) meningkat sebesar 25,4% dari 894.116 SID pada tahun 2016 menjadi 

1.118.913 SID per bulan Desember 2017, dimana 26,24% dari total keseluruhan 

investor adalah  investor dengan rentang usia dari 21 sampai 30 tahun dan 51,21% 
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dari total investor adalah pegawai swasta dan berpendidikan sarjana. Pulau Jawa 

menjadi daerah dengan jumlah investor terbanyak yaitu 76,55% disusul oleh Pulau 

Sumatera dengan total investor sebanyak 13,08% (PT. Kustodian Sentral Efek 

Indonesia, 2017). Berdasarkan data di atas, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan 

investasi saham masih didominasi oleh investor dari Pulau Jawa, sedangkan di 

diurutan ke-dua, yaitu Pulau Sumatera masih tertinggal jauh dibandingakan dengan 

Pulau Jawa. Padahal, tingkat investasi dan SID sedang berkembang pesat. 

Dalam konteks yang lebih sempit, peneliti ingin meneliti pengaruh dari faktor 

psikologis dalam perilaku investasi saham dari mahasiswa terutama di kota Batam. 

Hal ini akan dilakukan dengan cara menganalisis perilaku atau tindakan yang diambil 

subjek penelitian apabila dihadapkan dengan masalah investasi sahan yang umum 

dialami oleh sebagian besar investor saham. Pembahasan lebih dalam mengenai 

variabel psikologis dan hubunganya dengan pengambilan keputusan investasi saham 

akan lebih rinci di bahas dalam penelitian ini dengan judul “Analisis Pengaruh 

Overconfidence, Herd Behavior, Excessive Optimism Excessive Pessimistic dan 

Psychology of Risk Terhadap Stock Investment Behavior Pada Mahasiswa di 

Kota Batam.” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan oleh penulis, maka dapat 

perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah overconfidence mempengaruhi stock investment behavior? 

2. Apakah herd behavior mempengaruhi stock investment behavior? 
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3. Apakah excessive optimism mempengaruhi stock investment behavior? 

4. Apakah excessive pessimistic mempengaruhi stock investment behavior? 

5. Apakah psychology of risk mempengaruhi stock investment behavior? 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin didapat dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh overconfidence terhadap stock investment 

behavior. 

2. Untuk mengetahui pengaruh herd behavior terhadap stock investment 

behavior. 

3. Untuk mengetahui pengaruh excessive optimistc terhadap stock investment 

behavior. 

4. Untuk mengetahui pengaruh excessive pessimistic terhadap stock investment 

behavior. 

5. Untuk mengetahui pengaruh psychology of risk terhadap stock investment 

decision. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Individual 

Sebagai referensi dalam solusi pengambilan keputusan masalah keuangan 

sehari-hari sehingga individu dapat mengambil keputusan yang diharapkan 

lebih terukur, efektif, efisien dan tentunya dapat lebih dipertangungjawabkan. 

2. Perusahaan 
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Sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan yang 

mampu membantu meningkatkan sistem keuangan perusaahan dalam rangka 

mencapai tujuan, visi dan misi perusahaan. 

3. Konsultan Finansial 

Sebagai bahan alat pertimbangan tambahan dalam proses pemberian 

masukan-masukan yang lebih jelas kepada konsumen serta memberikan 

referensi yang lebih berdivertifikasi sehingga proses pengambilan keputusan 

keuangan konsumen dapat berjalan lancar. Serta juga dapat dijadikan bahan 

referensi tambahan dalam memberikan masukan keuangan yang lebih efektif 

dan efisien. 

4. Akademisi 

Sebagai bahan referensi calon peneliti-peneliti baru yang akan meneliti 

tentang fenomena pengaruh perilaku finansial yang sedang terjadi dalam skala 

pasar nasional dan internasional. 

 

1.4 Sistematika Penelitian 

Dalam rangka agar mempermudah pembahasan laporan penelitian berikut, 

maka sistematika pembahasan penelitian dibagi sebagai berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Bagian ini akan menjelaskan background atau latar belakang yang dari 

penelitian yang dijadikan landasan dasar untuk melakukan penelitian, tujuan 

dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. 
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BAB II: KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bagian ini akan disajikan konsep-konsep teoretis dasar yang akan 

digunaka sebagai landasan untuk menjawab pertanyaan dari masalah 

penelitian. Pembahasan di bab ini akan lebih fokus pada literatur yang 

membahas teori dari topik penelitian yang relevan dengan perumusan masalah 

dan tujuan penelitian serta beberapa referensi dari penelitian yang sudah 

pernah dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dalam jangka waktu 

seputuh tahun terakhir. 

BAB III: METODE PENELITIAN  

Bagian berikutnya berisi uraian rancangan penelitian, penentuan sampel dan 

data yang akan digunakan, variabel-variabel dari penelitian dan metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini berisi tentang hasil dari analisis data yang meliputi hasil dan 

pembahasan statistika deskriptif, uji kualitas data, dan pengujian hipotesis 

yang sudah dirumuskan di bab sebelumnya. Setelah itu akan dibahas hasil 

pengujian hipotesis. Setelah itu akan dibahas hasil pengujian atas hipotesis 

dan membandingkan hasil pengujian dengan penelitian yang sebelumnya 

pernah dilaksanakan. 

BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis data, 

keterbatasan yang dialami selama proses penelitian, dan rekomendasi. 
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Kesimpulan akan memuat pendapat singkat dari peneliti berdasarkan dari 

hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan dibagian sebelumnya. Bagian 

keterbatasan akan menjelaskan titik-titik kelemahan yang disadari oleh 

peneliti selama proses penelitian dari awal penelitian sampai akhir penelitian. 

Bagian rekomendasi berisi masukan untuk pembaca dan calon peneliti 

selanjutnya. 
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