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BAB II 

KERANGKA TEORESTIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Metawa (2018) dilakukan untuk menganalisis 

tentang hubungan karakteristik dan demografik investor dan keputusan investasi 

melalui faktor-faktor psikologis investor tersebut. Variabel yang diteliti adalah 

sentiment, overconfidence, excessive pessimistic, excessive optimistic, overreaction, 

under-reaction, dan herd behavior terhadap investment behavior. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Hubungan Sentiment, Overconfidence, Excessive Optimism, 

Excessive Pessimism, Overreaction, Under-Reaction, dan Herd Behavior terhadap 

Investment Behavior, sumber: Metawa (2018). 

Selanjutnya adalah penelitian dari Zahera (2018) yang meneliti dan 

menjelaskan beberapa faktor bias yang terjadi dalam pengambilan keputusan 

investasi melalui berbagai referensi terdahulu untuk membuktikan bahwa dalam 

jangka waktu beberapa tahun, penelitian tentang perilaku keuangan sudah memiliki 

dasar yang kuat untuk dijadikan topik penelitian khusus. Adapun variabel yang 
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diteliti adalah overconfidence, disposition effect, herding effect, mental accounting, 

confirmation bias, hindsight bias, house money effect, endowment effect, loss 

aversion, framing, home bias, self-attribution bias, conservatism bias, regret aversion, 

recency, anchoring dan representativeness terhadap investment behavior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Hubungan Overconfidence, Disposition Effect, Herding Effect, 

Mental Accounting, Confirmation Bias, Hindsight Bias, House Money Effect, 

Endowment Effect, Anchoring dan Representativeness terhadap Investment Behavior, 

sumber: Zahera (2018). 

Penelitian dari Adesi (2017) yang meneliti tentang aspek perilaku keuangan 

yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan keuangan dan investasi yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan teori behavioral pricing 

kernel. Adapun variabel yang diteliti adalah optimism, overconfidence, risk aversion 

dan time preference terhadap investment behavior. 
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Gambar 2.3 Model Hubungan Optimism, Overconfidence, Risk Aversion dan Time 

Preferences terhadap Investment Behavior, sumber: Adesi (2017). 

Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Abdeldayem dan Sedeek (2017) 

dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pentingnya perilaku manager 

dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan masing-masing. Para manager 

yang menjadi subjek penelitian adalah 47 manager dari 31 perusahaan yang terdaftar 

di Egyptian Stock Exchange. Faktor perilaku yang diteliti antara lain yaitu 

overconfidence, optimism dan risk aversion terhadap financial behavior. 

 

 

 

Gambar 2.4 Model Hubungan Overconfidence, Optimism dan Risk Aversion terhadap 

Financial Behavior, sumber: Abdeldayem dan Sedeek (2017). 

Berikutnya adalah penelitian dari India yang dilaksanakan oleh Prosad, 

Kapoor, dan Sengupta (2015), yang bertujuan untuk meneliti tentang adanya 

kehadiran perilaku bias dalam investor yang ada di India. Penelitian ini dilakukan 

dengan membagikan kuisioner terstruktur yang sudah dianalisis dengan bantuan dari 

alat bantu statistika yang relevan dan dibagikan ke para investor yang ada di sekitaran 

ibukota India yaitu New Delhi. Faktor-faktor yang diteliti kali ini adalah 
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overconfidence, optimism, herd behavior, dan the disposition effect terhadap trading 

behavior. 

 

 

 

Gambar 2.5 Model Hubungan Overconfidence, Optimism, Herd Behavior dan 

Disposition Effect terhadap Trading Behavior, sumber: Prosad, Kapoor, dan Sengupta 

(2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Dar & Hakeem (2015) dimana penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk memahami lebih jauh mengenai bagaimana para 

investor membuat keputusan finansial berupa keputusan investasi, dengan cara 

melihat lebih jauh karakteristik psikologis apa yang mempengaruhi perilaku 

keuangan seseorang. Dalam penelitian ini peneliti di atas  menguji beberapa variabel 

yaitu, heuristic, prospect, herding, risk perception, risk attitude dan risk prospensity 

terhadap investment decision. 

Sochi (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh dari sumber informasi 

terhadap perilaku bertransaksi, penelitian ini sendiri dilakukan dengan menggunakan 

analisis pengaruh dari personality atau sifat dari investor di pasar investasi. Faktor-

faktor atau variabel yang diteliti adalah pengaruh heuristic theory, prospect theory, 

market factors dan herding effect terhadap investment decision. 

Berikutnya adalah penelitian dari Mien dan Thao (2015) dimana dalam 

penelitian ini, mereka meneliti tentang faktor-faktor dari yang berpotensi 
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mempengaruhi personal finance management khususnya terhadap remaja yang 

tinggal di negara Vietnam. Dari penelitian ini, mereka mendapat hasil bahwa adanya 

hubungan antara personal financial attitude, excessive optimism, dan locus of control 

terhadap personal finance management di negara Vietnam. 

Penelitian lain dilakukan oleh Kansal dan Singh (2015) dimana kali ini 

mereka meneliti tentang perilaku investasi investor individual yang memiliki gelar 

teknik. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuisioner, dimana ada sebanyak 196 

kuisoner yang dibagikan untuk meneliti pengaruh loss aversion, overconfidence, 

herding, mental accounting, cognitive dissonance, anchoring, regret aversion, 

optimism, dan self-attribution terhadap investment behavior. 

Sementara itu, penelitian dari Duxbury (2015) meneliti tentang faktor apa saja 

yang mempengaruhi konsumen dalam menentukan tindakan yang berhubungan 

dengan transaksi finansial. Peneliti tersebut melakukan penelitian ini di negara 

Inggris, dimana penelitian ini menitik beratkan pengaruh perilaku finansial dengan 

under reaction, overreaction, overconfidence, moods dan emotion. 

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Prosad (2014) yang meneliti 

tentang adanya pengaruh behavioral bias dalam pasar investasi India dan juga 

meneliti tentang peran demografik investor dalam mengambil keputusan keuangan. 

Penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang disebar kepada investor yang 

terdaftar di Delhi (NCR). Variabel yang diteliti meliputi overconfidence, optimism, 

pessimism, herd behavior dan disposition effect terhadap investment behavior. 
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Chang dan Lin (2014) melakukan analisis tentang faktor determinan yang ikut 

ambil peran dalam proses pengambilan keputusan investor yang kadang terkesan 

tidak rasional. Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah herding, 

national culture dan overconfidence terhadap investor’s decision making. 

Penelitian dari Jhandir dan Elahi (2014) berforkus dalam penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui tentang adanya ketidakadilan dari sisi psikologis ketika 

investor akan melakukan investasi yaitu dengan cara melihat jenis-jenis investor yang 

ada di Karachi Stock Exchange tepatnya di Pakistan. Faktor yang diteliti adalah 

disposition effect, herding dan overconfidence terhadap financial behavior.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ton dan Dao (2014) di Vietnam, dilaksanakan 

untuk mengetahui apakah psikologi mempengaruhi pengambilan keputusan dan 

perilaku dari investor saham di bursa efek Vietnam. Variabel-variabel yang diuraikan 

dalam penelitian ini adalah overconfidence, excessive optimism, herd behavior, dan 

excessive pessimistic terhadap financial behavior. 

Valikhani dan Bijani (2014) meneliti tentang sikap dan perilaku keuangan 

sehari hari dari 252 investor saham melalui beberapa faktor yakni excessive 

pessimistic, financial interest, style of decision making, herding dan willing to spend 

terhadap attitude and behavior. 

Penelitian selanjutnya yaitu dari Mehla dan Ghalawat (2014) bertujuan untuk 

meneliti pengaruh compulsive shopper, optimism, financial botheration, financial 

advice, pessimism, dan saving schemes terhadap financial behavior. 

Kumar dan Goyal (2014) melakukan penelitian untuk menjelaskan secara 

sistematis bias yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan keuangan terutama 
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investasi. Adapun variabel yang diteliti adalah overconfidence, disposition effect, 

herding bias dan home bias terhadap investment decision making. 

Penelitian lainyan dilakukan oleh Bashir (2013), yang meneliti dengan tujuan 

untuk menemukan hal yang mempengaruhi faktor tidak rasional dalam pengambilan 

keputusan yang berhubungan dengan investasi dari segi perilaku psikologis. 

Penelitian ini menggunakan sampel berupa data dari murid dan karyawan yang sudah 

menyelesaikan pendidikannya dengan menganalisis sudut pandang mereka mengenai 

adanya ketidakadilan dalam pengambilan keputusan dari segi perilaku psikologis ini, 

dan faktor yang digunakan sebagai variabel adalah optimism, gender dan 

overconfidence terhadap financial behavior. 

Berikutnya adalah penelitian dari Nga dan Yien (2013) dimana para peneliti 

tersebut meneliti tentang pengaruh dari personality traits terhadap keputusan 

keuangan, penelitian ini terjadi karena dari hasil pengamatan mereka, ditemukan 

bahwa pengambilan keputusan keuangan tidak selalu dilandasi dengan logika secara 

rasional. Maka dari itu dilakukan penelitian untuk mencari sebab dari fenomena ini 

dengan menggunakan variabel utama yaitu risk aversion, cognitive bias, excessive 

pessimistic dan excessive optimistic dan pengaruhnya terhadap financial decision 

making. 

Duran, Newby, Tant dan Trepongkaruna (2013) membuat penelitian yang 

bertujuan untuk melihat faktor dari karakter sampel-sampel penelitian dalam hal ini, 

para investor untuk mengetahui apakah adanya pengaruh atau hubungan antara faktor 

karakteristik tersebut dengan fenomena keuangan yang ada di pasar finansial saat ini. 

Dalam studi ini faktor-faktor yang diteliti adalah sebagai berikut: overconfidence, 
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overreaction, personality, dan pessimism serta pengaruhnya terhadap financial 

behavior. 

Penelitian yang dilakukan oleh Gupta dan Neelima (2013) menggunakan 

sampel dari India yang berfokus pada penelitian tentang pengaruh dari faktor-faktor 

financial knowledge, free-spending, overconfidence, rationality dan excessive 

pessimistic terhadap financial behavior tepatnya dikota Chandigarh, India. 

Sahi dan Arora (2012) yang meneliti tentang perilaku pengambilan keputusan 

keuangan yang terpengaruhi oleh faktor psikologis investor-investor yang 

berinvestasi di negara India. Variabel-variabel yang diteliti adalah risk tolerance, 

overconfidence, pessimism dan conservativeness terhadap investment decision. 

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oeh Jamshidinavid, 

Chavoshani dan Amiri (2012) yang meneliti tentang hubungan antara personalitiy 

traits terhadap perilaku keuangan yang terjadi di Tehran Stock pada tahun 2011. Para 

peneliti tersebut mengambil data sebanyak 215 koresponden dari 1000 koresponden 

kuesioner yang disebar. Variabel yang diteliti oleh para peneliti diatas yaitu 

extraversion, neuroticism, openness, agreeableness, conscientiousness, 

overconfidence, disposition effect dan herding terhadap investment biases. 

Penelitian dari Zaidi dan Tauni (2012) yang meneliti mengenai hubungan 

investor’s personality traits, demographics dan overconfidence bias yang terjadi di 

Lahore Stock Exchange (LSE) Pakistan. Faktor-faktor yang diteliti adalah 

demographic, overconfidence, excessive pessimism dan excessive optimism terhadap 

investment decision. 
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Brahmana, Hooy dan Ahmad (2012) melakukan analisa yang bertujuan untuk 

meneliti tentang faktor determinan yang mengakibatkan pada pengambilan keputusan 

keuangan yang irasional. Adapun variabel-variabel yang diteliti adalah mental 

accounting, overconfidence dan herding terhadap financial decision making. 

Penelitian berikutnya adalah penelitian dari Lin (2012) yang meneliti secara 

spesifik tentang faktor hubungan antara tipe investor, toleransi terhadap resiko dan 

herding bias dalam kegiatan investasi. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan 

dan mengumpulkan 389 kuesioner valid yang diisi langsung oleh investor. Variabel 

yang diteliti adalah careful, impetuous, anxiety, overconfidence, risk tolerance, dan 

herding terhadap investment behavior. 

Oduor (2011) melakukan penelitian yang menganalisis tentang latar belakang 

adanya faktor kognitif dan emosional yang mempengaruhi pengambilan keputusan 

keuangan dari individu, grup dan organisasi. Variabel-variabel yang diteliti meliputi 

prospect theory, regret theory, mental compartments, overconfidence, overreaction, 

under reaction, representativeness heuristic, disjunction effect dan herding terhadap 

financial decision. 

Biondi dan Marzo (2011) meneliti tentang faktor kognitif, faktor 

organisasional dan faktor institusional yang mempengaruhi pengambilan keputusan 

keuangan seseorang. Variabel-variabel yang diteliti meliputi optimism, 

overconfidence dan bias terhadap financial behavior. 

Berikutnya adalah penelitan dari Mehla dan Ghalawat (2010), dimana kali ini 

mereka meneliti tentang faktor yang mempengaruhi keputusan finansial sehari-hari 
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dari seseorang dan hubungannya dengan perilaku individual dari subjek tersebut. 

Faktor-faktor yang diteliti adalah herding, overconfidence, financial botheration, 

financial advice, need for precautionary saving dan saving schemes terhadap 

behavioral decision. 

Anti Seppala (2009) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis 

tiga faktor perilaku utama pada pengambilan keputusan keuangan, peneliti tersebut 

menggunakan tiga jenis grup objek penelitian yaitu ahli finansial, mahasiswa dan 

karyawan perusahaan teknisi dengan metode kuesioner. Variabel yang diteliti antara 

lain adala herding bias, overconfidence, dan self-attribution bias terhadap financial 

behavior. 

 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

Variabel dependen yang akan dianalisis oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah stock investment behavior atau perilaku dan pertimbangan seorang individu 

dalam mengambil keputusan investasi saham. Investasi menurut Ahmad, Shah dan 

Mahmood (2018) adalah proses menginvestasikan uang dengan harapan untuk 

memperoleh keuntungan kedepannya. Proses pengambilan keputusan investasi saham 

sendiri tidak lepas dari teori perilaku keuangan, dimana teori perilaku keuangan 

meneliti tentang pengaruh emosinal yang terlibat dalam pengambilan keputusan 

keuangan yang juga dapat diartikan bahwa perilaku keuangan tidak lain hanyalah 

interpretasi pengetahuan individual berdasarkan informasi tertentu untuk 

menghasilkan sebuah keputusan keuangan (Mehla & Ghalawat, 2010) dan teori 

financial behavior yaitu, pengambilan keputusan keuangan oleh seorang individu 
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dilatar belakangi dengan suatu maksud dan tujuan tertentu (Mehla & Ghalawat, 2010). 

Dengan adanya teori-teori ini, akan berdampak pada munculnya keinginan untuk 

berbagai kebutuhan seperti pengeluaran sehari-hari, menabung dan berinvestasi yang 

didasari oleh seberapa besar pendapatan dari individu tersebut, namun dengan 

financial behavior dan pengambilan keputusan keuangan yang baik, maka seseorang 

akan lebih mungkin untuk dapat mengatur keuanganannya dengan sedemikian rupa 

hingga membentuk sebuah sistem pengeluaran dan pemasukan keuangan yang lebih 

terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pengguna uang tersebut (Nababan 

& Sadalia, 2013). 

 

2.3 Pengaruh Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Overconfidence terhadap Stock Investment Behavior 

Faktor ini, akan meneliti apakah kepercayaan diri berpengaruh dalam 

pengambilan keputusan keuangan sehari-hari. Seseorang dengan tingkat kepercayaan 

diri yang tinggi memiliki pandangan bahwa hal yang ia percaya lebih akurat daripada 

apa yang sebenarnya. Singkatnya, overconfidence merupakan tingkat keyakinan 

seorang individu yang tidak berhubungan dengan nalar dan kemampuan kognitif 

individu lain pada umumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Hirshleifer et al. (2012)  

menunjukkan bahwa individu secara umum cenderung menaksir terlalu tinggi dalam 

kemungkinan berhasil dan menaksir terlalu rendah untuk kemungkinan gagal atau 

rugi, kecenderungan ini terjadi karena individu yang memiliki sifat overcofidence ini 

akan lebih sering melebih-lebihkan perkiraan atau prediksi yang mereka miliki (Razzi, 

2008). Dari penelitian Najaf dan Shah (2015), Jhandir dan Elahi (2014) serta Ton dan 
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Dao (2014) menunjukkan bahwa adanya korelasi signifikan positif dari dua variabel 

ini sehingga dapat disimpulkan bahwa ilmu finansial penting dalam meningkatkan 

perilaku pengambilan keputusan keuangan pribadi. Tetapi, dari studi penelitian lain 

yang dilakukan oleh Bashir (2013) menunjukkan hal yang sebaliknya, yakni hampir 

tidak ada korelasi signifikan antara dua variabel ini. 

2.3.2 Pengaruh Herding Behavior terhadap Stock Investment Behavior 

Herding behavior adalah salah satu bias dalam pengambilan keputusan 

keuangan atau investasi yang terjadi apabila informasi atau hal yang dipercaya 

seorang individu tertutup oleh pengaruh informasi dari luar  Lin (2012) mengatakan 

bahwa herding merupakan alat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan aktifitas 

dan strategi dari ahli finansial dalam mengikuti perkembangan pasar, dari penelitian 

ini juga disimpulkan bahwa perilaku herding akan semakin meningkat ketika investor 

merespon berita buruk daripada berita baik. Dari penelitian yang dilakukan oleh 

Jhandir dan Elahi (2014), Kansal dan Singh (2015), Chang dan Lin (2015) dan 

Ghalandari dan Ghahremanpour (2013) ditemukan adanya hubungan korelasi positif 

antara herding behavior dan investment decision making sedangkan pada penelitian 

Ton dan Dao (2014) ditemukan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara herding 

behavior dan financial behavior. 

2.3.3 Pengaruh Excessive Optimism terhadap Stock Investment Behavior 

Faktor berikutnya yaitu excessive optimism adalah faktor psikologis ketika 

seorang individu berpikiran bahwa hal yang individu tersebut percaya lebih benar 

dibandingkan hasil analisis, excessive optimism berasal dari faktor overconfidence 

dimana perilaku optimis dapat memberikan efek emosi positif kepada seseorang, 
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namun apabila berlebihan dapat berakibat pada pengambilan keputusan investasi 

yang buruk ke depannya (Ton & Dao 2014). Excessive optimism menurut Weinstein 

yang dijelaskan pada jurnal Kafayat (2014) adalah kondisi dimana seseorang percaya 

bahwa mereka tidak akan terkena dampak dari hal yang ada di luar kontrol mereka di 

masa depan, dan mereka juga sangat percaya bahwa akan terjadi hal positif pada 

mereka dan hal negatif kepada orang lain. Penelitian dari Ton dan Dao (2014), Prosad 

(2015), Kansal dan Singh (2015), Prosad, Kapoor dan Sengupta (2014) serta 

Abdeldayem dan Sadeek (2018) menyatakan bahwa adanya hubungan signifikan 

positif antara kedua variabel ini, sedangkan penelitian dari Kafayat (2014) 

menunjukkan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan korelasi negatif. 

2.3.4 Pengaruh Excessive Pessimism terhadap Stock Investment Behavior 

Faktor excessive pessimism yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kebalikan dari excessive optimism, yaitu perilaku psikologis individu yang 

mengestimasi terlalu rendah tentang hal yang individu tersebut percayai sehingga 

individu tersebut kurang percaya diri dalam mengambil keputusan keuangan (Ton & 

Dao, 2014). Salah satu indikator terjadinya excessive pessism dapat dilihat dari 

wilayah tempat investor berada, hal ini dibahas dalam penelitian yang dilakukan oleh 

seorang peneliti yang bernama Oprean (2014) yang menyebutkan bahwa jumlah 

investor yang pesimis mendominasi pasar modal di sana, hal ini terjadi karena 

masyarakat Romania memiliki kecenderungan untuk tidak percaya terhadap masa 

depan, politik dan media, sehingga masyarakat di sana cenderung lebih pesimis dan 

menghindari resiko. Dalam penelitian Prosad (2015), Ton dan Dao (2014) dan Prosad, 

Kapoor dan Sengupta (2014) ditemukan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan 
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signifikan negatif, sedangkan Oprean dan Tanasescu (2014) dan Broihanne dan Merli 

(2014) mendapatkan bahwa kedua variabel ini tidak memiliki hubungan signifikan. 

2.3.5 Pengaruh Psychology of Risk terhadap Stock Investment Behavior 

Faktor psychology of risk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pengaruh persepsi seorang investor saham terhadap resiko yang akan terjadi ketika 

melakukan investasi (Ton & Dao, 2014). Persepsi tentang resiko investasi merupakan 

hal yang krusial dalam pemilihan jenis investasi, pengumpulan harta, rencana pensiun, 

asuransi dan hal apapun yang berkaitan dengan pengambilan keputusan keuangan 

setiap individu seperti yang dijelaskan oleh Hanna, et al dalam Kannadhasan (2015). 

Selain itu, persepsi setiap orang terhadap resiko juga berbeda-beda, serta dapat 

dipengaruhi oleh banyak hal seperti, faktor demografi, sosial, lingkungan, psikologis, 

wilayah dan pengalaman seperti yang dijelaskan oleh Grable, Grable dan Lytton, 

Coleman, Grable dan Joo, Hallahan, et al dan Van de Venter pada Kannadhasan 

(2015).  Dalam penelitian Ton dan Dao (2014), Kansal dan Singh (2015) ditemukan 

bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan signifikan positif. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Model dalam penelitian ini diambil berdasarkan variabel-variabel jurnal 

utama yang paling umum serta paling mungkin ditemukan di kota Batam dan paling 

cocok untuk ditargetkan kepada mahasiswa serta saling mempengaruhi satu dengan 

yang lainnya. Model penelitian yang disusun oleh peneliti dapat dilihat di gambar 2.6 

ini: 
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Gambar 2.6 Analisis Pengaruh Overconfidence, Herding Behavior, Excessive 

Optimism, Excessive Pessimism dan Psychology of Risk terhadap Stock Investment 

Behavior Mahasiswa di Kota Batam, sumber: Penulis (2018). 

 

Adapun hipotesis-hipotesis yang peneliti ajukan dalam rangka mencapai 

tujuan dari penelitian dan penyusunan laporan adalah sebagai berikut: 

H1: Adanya pengaruh signifikan positif antara overconfidence terhadap stock 

investment behavior. 

H2: Adanya pengaruh signifikan positif antara herding behavior terhadap stock 

investment behavior. 

H3: Adanya pengaruh signifikan positif antara excessive optimism terhadap stock 

investment behavior. 

H4: Adanya pengaruh siginfikan positif antara excessive pessimistic terhadap stock 

investment behavior. 

H5: Adanya pengaruh signifikan positif antara psychology of risk terhadap stock 

investment behavior. 
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